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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่มีต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
ต าบลบางน้ าผ้ึง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

Exploratory factor analysis about the community’s participation to Community 
Based Tourism of Bang Nam Pueng Subdistrict, Pra pa daeng District, Samut 

Prakarn Province 
 

ศุภิศา พุ่มเดช1  ชดิชนก ชะโนรับ2 และวิจิตรา สนิท3 
Supisa Phumdej,  Chidchanok Chanorub, Wijitra Sanit 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบที่ส าคัญของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ต าบลบางน้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจากประชาชนในชุมชนจ านวน 370 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ท าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis) โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจด้วย
วิธีการสกัดองค์ประกอบหลัก (Principal component analysis) และหมุนแกนองค์ประกอบตั้งฉากด้วยวิธีแวริ
แมกซ์ (Varimax) ผลการวิจัยพบว่า ชุดตัวแปรที่ท าการศึกษาสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบที่ 6 องค์ประกอบ 
ประกอบด้วย การวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมและสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว การ
พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว การมีส่วนได้ส่ วนเสียจากแหล่งท่องเที่ยว การ
สร้างความเข้าใจระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน ซึ่งทุกองค์ประกอบมีค่าไอแกน (Eigen value) เกิน 1.00 โดย
สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ 67.199 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่ส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชนที่มีต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้น าชุมชนและคนในชุมชน ได้น าปัจจัย
ดังกล่าวนี้ไปพิจารณาและประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยวเพ่ือก าหนดทิศทางและพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนต่อไป 
 
ค าส าคัญ : การวิเคราะห์องค์ประกอบ การมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 
 
 
                                                             
1 อาจารยภ์าควิชาบริหารธุรกิจการท่องเท่ียวและโรงแรม โทร.0844339393 e-malil : Supisa.P@fitm.kmutnb.ac.th 
2 นักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเท่ียวและโรงแรม 
3 นักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเท่ียวและโรงแรม  
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
129 หมู่ 21 ต าบลเนินหอม อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุร ีรหัสไปรษณีย์ 25230 

บทความวิจัย 
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Abstract 
This research’s goal is to study the important elements of the citizen’s participation to 

tourism arranged by the community of Bang Nam Pueng subdistrict, Pra pa daeng district, samut 
Prakarn Province by documentation from people in the community by the number of 370 
examples, using surveys as the tool for researching, Processimg exploratory factor analysis by 
using the method of Principal component analysis, using Varimax to rotate the elements’ core 
perpendicularly. Research results show that the variable sets that are being researched can 
analyze the sixth element. Those elements consist of planning and encouraging tourism, 
organizing events and creating image for attractions, developing and preserving the attractions, 
knowledge about the attractions, Gaining interest from the attractions, creating conception 
between the attractions and the community, in which every elements has more than 1.00 Eigen 
value wherewith cumulative variance can by described as 67.199. Research results also shows 
the factor that is important for the participation of the community to tourism arranged by the 
community that governmental faculties, private faculties, community leader and community 
members have regarded and apply those elements to the tourism strategy and can also direct 
and develop Community Based Tourism. 
 
Keywords : Exploratory factor analysis, participation, Community Based Tourism 
 
บทน า  

การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community – Based Tourism) คือ การท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ก าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพ่ือชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็น
เจ้าของ มีสิทธิในการจัดการดูแล เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือนในขณะเดียวกันภาพรวมของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้เข้าไปมีบทบาทในการสร้างคุณภาพใหม่ของการท่องเที่ยวในขณะเดียวกัน
ภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้เข้าไปมีบทบาทในการสร้างคุณภาพใหม่ของการ
ท่องเที่ยวให้มีความหมายมากกว่าการพักผ่อน โดยการสร้างอาชีพให้ชุมชน และได้เปิดมิติของการท่องเที่ยวเพ่ือ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเคารพคนในท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย ที่
บริเวณปลายสุดของแม่น้ าเจ้าพระยา เป็นจังหวัดขนาดเล็กบริเวณชานเมืองกรุงเทพมหานคร มีชื่อเรียก อีกว่า 
“เมืองปากน้ า” มีแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นแม่น้ าสายส าคัญ และมีคลองสาขาแยกจากแม่น้ าเจ้าพระยาจ านวนมาก 
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การท านาและท าสวน มีปุาชายเลนตามชายฝั่งซึ่งจังหวัด
สมุทรปราการนั้นเป็นจังหวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวกันมาก 
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ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ 
 

กลุ่มนักท่องเที่ยว/ปี ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
นักท่องเที่ยวชาวไทย 1,824,891 1,628,648 2,621,078 2,772,430 2,877,640 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 1,478,414 1,349,560 1,593,788 1,635,716 1,747,748 

รวม 3,303,305 2,978,164 4,214,866 4,408,146 4,625,388 
 

ที่มา : ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2557  
 

จากตารางที่ 1-1 ในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมาจากสถิตินักท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมี
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการโดยเฉลี่ยประมาณ 
4,625,388 คน ซึ่งมีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นหลากหลาย สามารถเดินทางท่องเที่ยว
ได้ตลอดทั้งปี และอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครอีกด้วยโดยแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ยังคงความเป็นดั้งเดิมของวัฒนธรรม
ประเพณีและธรรมชาติเอาไว้ อาทิเช่น ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง คุ้งบางกระเจ้า สถานตากอากาศบางปู ปูอมพระ
จุลจอมเกล้า ประเพณีโยนบัววัดบางพลี งานพระสมุทรเจดีย์ เป็นต้น  

ต าบลบางน้ าผึ้งเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ าเจ้าพระยา มีทัศนียภาพที่สวยงามร่มรื่น ผลไม้ในสวนมากมายและ
น้ าหวานจากดอกไม้นานาชนิดที่ดึงดูดให้ผึ้งมาอาศัยท ารังอยู่โดยทั่วไป ในพ้ืนที่นี้ชาวบ้านได้น าน้ าผึ้งมาตักบาตรจึง
ได้ขนานนามแผ่นดินแห่งนี้ว่า “บางน้ าผึ้ง” คนในชุมชน ส่วนใหญ่มีเชื้อสายมอญและยังคงด าเนินชีวิตริมคลอง โดย
มีตลาดน้ าบางน้ าผึ้งเป็นแหล่งกระจายรายได้สู่ชุมชนที่ส าคัญ โดยตลาดน้ าแห่งนี้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจ าปี พ.ศ.2553 ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจุดเด่นด้านการ
ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ของชุมชนนั้นมีมากมาย อาทิเช่นโฮมสเตย์บางน้ าผึ้งสวนปุาชุมชนหมู่บ้าน OTOP โดยมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการท ามาหากินและการฝึกทักษะอาชีพต่าง ๆ เส้นทางจักรยานชมวิถีชีวิตทั้งด้าน
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณี รวมถึงธรรมชาติที่ร่มรื่นภายในชุมชน มีทั้งความเพลิดเพลิน ปลอดภัยและ
ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบที่ส าคัญของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่มีต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ต าบล
บางน้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
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วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน และองค์ประกอบสมรรถนะการจัดการการท่องเที่ยว เพ่ือ
เป็นทิศทางในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเป็นแนวทางในการสรุปผล อภิปรายผลต่อไป 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Exploratory factor analysis) 
 กระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบถือก าเนิดขึ้นมาในช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 โดย Spearman (1904) แต่
การวิเคราะห์องค์ประกอบในสมัยนั้นยังเป็นวิธีที่ยุ่งยาก  
 รูปแบบในการวิเคราะห์องค์ประกอบมี 2 ประการ คือ 

1. เพ่ือส ารวจหรือค้นหาตัวแปรแฝง ที่ซ่อนอยู่ภาย ใต้ตัวแปรที่สังเกตได้หรือวัดได้เรียกว่าการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA ) 

2. เพ่ือพิสูจน์ตรวจสอบหรือยืนยันทฤษฎีที่ผู้ อ่ืนค้นพบเรียกว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) 

ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 
มีข้ันตอนต่าง ๆ ที่ส าคัญ 4 ขั้นตอนดังนี้ คือ 
1. การสร้างเมตริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ของตัวแปรทุกตัว (Correlation Matrix) การสร้างเมตริกซ์

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ของตัวแปรทุกตัว เป็นขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์ปัจจัยที่จะด าเนินการหาความสัมพันธ์
ในรูปแบบเส้นตรง โดยวิธีของ Pearson Correlation ระหว่างตัวแปรทุกคู่ที่ต้องการน ามาจัดกลุ่ม ซึ่งจะอยู่ในรูป
ของ Correlation 

2. การสกัดปัจจัย (Factor Extraction) การสกัดปัจจัย คือ การหาจ านวน Factor ที่สามารถใช้ตัวแปร
ทั้งหมดทุกตัวได้ วิธีการสกัดปัจจัยมีหลายวิธี ดังนั้นจะต้องตัดสินใจเลือกใช้วิธีการสกัดปัจจัยใด เพราะแต่ละวิธีจะ
ให้ผลแตกต่างกัน โดยวิธีการสกัดปัจจัยแบ่งออกเป็น 2 วิธีใหญ่ ๆ คือ 
 2.1 วิธีองค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) วิธีนี้อาศัยหลักความสัมพันธ์เชิง
เส้นระหว่างตัวแปรที่ใช้เป็นข้อมูลองค์ประกอบหลัก ตัวแปรคือ การผสมเชิงเส้นตรง (Linear Combination) ของ
ตัวแปรที่อธิบายการผันแปรของข้อมูลได้มากที่สุด 
 2.2 วิธีองค์ประกอบร่วม (Common Factor Analysis: CFA) วิธีนี้สามารถแบ่งได้เป็น 5 วิธี ดังนี้คือ 
วิธีก าลังสองน้อยที่สุดไม่ปรับน้ าหนัก (Unweighted Least Square) วิธีก าลังสองน้อยที่สุดทั่วไป (Generalized 
Least Square : ULS) วิธีความเป็นไปได้สูงสุด (Maximum Likelihood Method : ML) วิธีอัลฟุา (Alpha 
Method) และวิธีเงา (Image Method) 
 2.3 การหมุนแกนปัจจัย (Factor Rotation) เป็นขั้นตอนที่จะด าเนินการแยกตัวแปรให้เห็นเด่นชัดว่า
ตัวแปรหนึ่ง ๆ ควรจะจัดอยู่ในกลุ่มหรือในปัจจัยใด เนื่องจากในการสกัดปัจจัยจะได้ปัจจัยหลายปัจจัย การหมุน
แกนจึงจะเป็นวิธีการที่จะท าให้สมาชิกของแต่ละตัวแปรในปัจจัยหนึ่ง ๆ ชัดเจนขึ้น วิธีการหมุนแกนปัจจัยสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 วิธี ใหญ่ ๆ คือ  
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 วิธีที่ 1 การหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal) เป็นวิธีการหมุนแกนแบบที่ให้แกนของปัจจัยหมุน
จากต าแหน่งเดิม ในลักษณะตั้งฉากกันตลอดเวลาที่มีการหมุนแกนเรียกว่า เป็นการหมุนแกนแบบที่ปัจจัยแต่ละ
ปัจจัยไม่มีความสัมพันธ์กันเลย วิธีการหมุนแกนแบบมุมฉากสามารถจ าแนกได้ 3 วิธีย่อย ๆ ดังนี้ แบบวาริแมกซ์ 
(Varimax) แบบอิควาแมกซ์ (Equamax) แบบควอติแมกซ์ (Quartimax)  
 วิธีที่ 2 การหมุนแกนแบบมุมแหลม (Oblique Rotation) เป็นวิธีการหมุนแกนแบบที่ให้แกนของ
ปัจจัยหมุนจากต าแหน่งเดิมในลักษณะเป็นมุมแหลมและไม่ตั้งฉากกันตลอดเวลาที่มีการหมุนแกน 
 2.4 การให้ความหมายแก่ปัจจัย (Factor Meaning) การให้ความหมายแก่ปัจจัย เป็นขั้นตอนที่จะต้อง
ก าหนดชื่อหรือให้ความหมายแก่ปัจจัยหรือตัวแปรที่ได้โดยพิจารณาว่าในปัจจัยนั้น ๆ ประกอบด้วยตัวแปรอะไร 
แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
 วิลเลี่ยม ดับบลิว รีดเดอร์ (William W. Reeder) [7] ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง 
การมีส่วนร่วมในการปะทะสังสรรค์ทางสังคม ซึ่งรวมทั้งการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลและการมีส่วนร่วมของกลุ่ม 
 อรทัย ก๊กผล ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public- Participation) หมายถึง การที่
องค์กรปกครองท้องถิ่นเปิดให้ประชาชนเข้าไปร่วมในการก าหนดกฎเกณฑ์ นโยบาย กระบวนการบริหารและ
ตัดสินใจของท้องถิ่น เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง 
 โคเฮนและอัพฮอฟฟ์ (Cohen John M. & Uphof) [9] ได้เสนอรูปแบบการมีส่วนร่วม ออกเป็น 4 แบบ 
คือ  
 1.  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการของการตัดสินใจนั้นประการแรก
สุด คือ การก าหนดความต้องการและจัดล าดับความส าคัญ จากนั้นเลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวข้อง การ
ตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจในช่วงด าเนินการวางแผนและการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
 2.  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของการด าเนินงาน
ตามโครงการนั้นจะได้มาจากค าถามที่ว่า ใครจะท าประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้าง และจะท าประโยชน์ได้โดยวิธีใด 
เช่น การสนับสนุนด้านทรัพยากร การบริหารงาน การประสานงาน และการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น 
 3.  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นอกจากความส าคัญ
ของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและคุณภาพแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่ม
ผลประโยชน์ของโครงการนี้ รวมทั้งผลประโยชน์ในทางบวกและ ผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เป็นผลเสียของโครงการ 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลในสังคมด้วย 
 4.  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) สิ่งส าคัญท่ีจะต้องสังเกต คือ ความเห็นความชอบ และ
ความคาดหวัง ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้ 
 อรทัย ก๊กผล ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีลักษณะการเข้าร่วมอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้น
จนถึงสิ้นสุด ไม่ใช่เป็นการจัดเวทีการมีส่วนร่วมครั้งเดียว ตัวอย่างเช่น ในการแก้ปัญหาของชุมชน ควรเปิดให้
ประชาชนเข้าร่วมตั้งแต่ต้นจนจบ ดังนี้ 
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 1.  เริ่มตั้งแต่การเกิดจิตส านึกในตนเองและถือเป็นภาระหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมหรือชุมชนที่ตนเองอยู่ 
 2.  ร่วมคิดด้วยกันว่าอะไรที่เป็นปัญหาของชุมชน มีสาเหตุอย่างไรและจะจัดล าดับความส าคัญของปัญหา
เปูาหมายอย่างไร และควรที่จะจัดการกับปัญหาใดก่อนหลัง 
 3.  ร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน ว่าจะจัดกิจกรรมหรือโครงการอะไร จะแบ่งงานกันอย่างไร ใช้
งบประมาณมากน้อยเพียงใด จะจัดหางบประมาณมาจากที่ใดและใครจะเป็นผู้ดูแลรักษา 
 4.  ร่วมด าเนินงาน ประชาชนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ เต็มก าลังความรู้ความสามารถของ
ตนเอง 
 5.  ร่วมกันติดตามประเมินผล ตลอดเวลาที่ท างานร่วมกันประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบถึง
ปัญหาอุปสรรคและร่วมกันในการหาทางแก้ปัญหา เพ่ือให้งานหรือภารกิจดังกล่าวสามารถส าเร็จลุล่วงตาม
เปูาหมาย 
 6.  ร่วมรับผลประโยชน์ ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนแล้วย่อม ที่จะได้รับผลประโยชน์
ร่วมกัน ซึ่งอาจไม่จ าเป็นที่จะต้องอยู่ในรูปของเงิน วัตถุสิ่งของ แต่อาจเป็นความสุขสบายความพอใจในสภาพของ
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนก็ได ้
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ประขากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน ต าบลบางน้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยมีจ านวนประชากร 4,877 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง 
 จ านวนกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจ านวนประชากร 4,877 คน โดยก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,1967) ที่ประชากร 5,000 คน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน ±5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 370 ตัวอย่าง 
 ขั้นตอนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
ระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่มีต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ท าการทดสอบเครื่องมือด้วยการทดลองใช้ 
(Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ผลการทดลองได้ค่าสัมประสิทธิอัลฟุา (-
Coefficient) ของ Cronbach ได้เท่ากับ 0.927 
 ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแสดงเป็นความถี่และวิเคราะห์เป็นค่าร้อยละ (Frequency and 
Percentage) 
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 ระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่มีต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ (Exploratory factor analysis) โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจด้วยวิธีการสกัดองค์ประกอบ
หลัก (Principal component analysis) และหมุนแกนองค์ประกอบตั้งฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) โดย
พิจารณาตัวบ่งชี้ที่มีน้ าหนักองค์ประกอบน้อยกว่า 0.4 หรือมี Croos Loading มากกว่า 1 องค์ประกอบจะถูก
ตัดทิ้ง และตัวบ่งชี้ที่ยังอยู่ในโมเดลจะต้องมีค่าไอแกน (Eigan value) มากว่า 1.0 ตาม (Hair, Black, Babin and 
Tatham) [12] ซึ่งได้แนะน าไว้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
 ขั้นตอนที่ 4 การสรุปและอภิปรายผล 
เมื่อได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบและสกัดองค์ประกอบแล้วจะน ามาสรุปผลและอภิปรายผลเพ่ือเสนอแนวทาง
ในการน าไปประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อไป 
 
ผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบว่า สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 251 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67.80 ช่วงอายุ 41-60 ปี จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 48.90 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/
ปวช. จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 35.14 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.10 
มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 50.54 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) 

ผลการทดสอบความเหมาะสมของชุดตัวแปรที่ท าการศึกษา โดยการวิเคราะห์ Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy : KMO พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.873 ซึ่งมากว่า 0.80 แสดงว่าตัวแปรชุดนี้มี
ความเหมาะสมที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบในระดับดีมาก ตามเกณฑ์ของ Kim and Mueller (อ้างถึงใน นง
ลักษณ์ วิรัชชัย) [13] และผลการทดสอบ Bartlett's Test of Sphericity พบว่าตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 แสดงว่าตัวแปรต่าง ๆ สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ดัง
แสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงการวัดค่า KMO และการทดสอบ Bartlett’s test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy 

 0.873 

Approx. Chi-Square  6912.682 
Bartlett's Test of Sphericity df 406 
 Sig. 0.000 
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจด้วยวิธีการหมุนแกนวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) เพ่ือสกัดหาองค์ประกอบ           
ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจด้วยวิธีการหมุนแกนวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) 
 

  

รายการ 
องค์ประกอบ 

1 2 3 4 5 6 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวภายในชุมชน 

0.837 -0.030 0.064 0.163 0.207 0.068 

การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ
ในที่ประชุม 

0.797 0.140 0.072 0.165 0.110 -0.137 

การมีส่วนร่วมในการเข้าประชุมในการจัดกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว 

0.758 0.243 0.145 0.087 0.072 -0.002 

การมีส่วนร่วมในการสง่เสริมการท่องเที่ยว 0.754 0.067 0.148 0.182 0.286 0.050 
การมีส่วนร่วมในการสนับสนนุงบประมาณหรือ
อุปกรณ์ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

0.709 -0.107 0.269 0.043 0.092 0.213 

การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ เพื่อการด าเนินกิจกรรม 

0.675 0.013 0.213 0.189 0.110 0.144 

การมีส่วนร่วมในการประสานงานกับหน่วยงาน
ท้องถิ่น 

0.654 0.136 0.252 0.108 0.192 -0.330 

การได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการของชุมชน 0.559 0.063 0.391 0.137 0.287 -0.267 
การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชนในระดับใด 

0.072 0.831 0.042 0.085 0.074 0.240 

การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการพัฒนา
อาชีพและยกระดบัชวีิตของคนในต าบลบางน้ าผึ้งได้
มากน้อยเพียงใด 

0.012 0.790 0.017 0.133 0.151 0.305 

การมีส่วนในการประชาสัมพนัธแ์ละให้ความรู้เกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใด 

0.143 0.755 0.094 0.132 0.006 -0.140 

การประชาสัมพนัธ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทาง
มาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในระดับใด 

-0.127 0.729 0.143 0.050 0.031 0.091 

การปลูกจิตส านึกให้กับคนในชมุชนเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติในต าบลบางน้ าผึ้งมีความส าคัญใน
ระดับใด 

-0.024 0.650 0.238 0.178 -0.275 -0.075 
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รายการ 
องค์ประกอบ 

1 2 3 4 5 6 
ท่านรู้สึกภูมิใจในชุมชนของตนเอง 0.190 0.637 0.064 0.110 0.033 -0.248 
ท่านมีความประทับใจในการถ่ายทอดวัฒนธรรมของ
ชุมชนท้องถิ่นให้แก่นักท่องเที่ยวในระดับใด 

0.203 0.498 0.320 0.356 -0.197 0.084 

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรมภายในชุมชน 0.198 0.192 0.842 0.212 0.066 0.045 
การมีส่วนร่วมในการฟืน้ฟูแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 0.208 0.228 0.817 0.212 0.083 -0.028 
การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 0.197 0.207 0.814 0.231 0.052 0.014 
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

0.399 -0.006 0.561 0.067 0.292 0.022 

การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเพื่อประเมินผล 0.369 0.140 0.424 0.080 0.271 -0.186 
ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ในระดับใด 

0.203 0.041 0.135 0.829 0.137 -0.026 

ท่านมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวภายใน
ต าบลบางน้ าผึ้งในระดับใด 

0.181 0.155 0.178 0.780 0.048 -0.010 

ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมกับนักท่องเที่ยวได้ในระดับใด 

0.206 0.177 0.142 0.755 0.013 0.053 

ท่านทราบถึงวิธีการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อม 

0.060 0.377 0.217 0.683 -0.023 0.105 

ท่านได้รับสทิธิในการใชป้ระโยชน์จากกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

0.316 0.022 0.116 0.052 0.815 -0.043 

ท่านได้รับรายได้หรือผลประโยชน์จากการบริหาร
จัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว 

0.273 -0.011 0.103 -0.002 0.803 0.048 

การมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลการใช้จ่ายในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของชุมชน 

0.392 -0.123 0.357 0.157 0.454 0.147 

ท่านได้รับความรู้ต่าง ๆ จากการด าเนินงานของชุมชน 0.310 0.364 0.220 0.177 0.415 -0.359 
การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดความเข้าใจใน
วิถีชีวิตและวฒันธรรมที่แตกตา่งกันระหว่างคนในชุมชน
และนักท่องเที่ยว 

0.177 0.422 0.071 0.202 0.070 0.686 

Eigen value 5.289 4.287 3.434 2.964 2.312 1.202 
Percentage variance explained 18.237 14.783 11.840 10.222 7.972 4.146 
Cumulative percentage 18.237 33.020 44.860 55.082 63.054 67.200 
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ผลจากการจัดตัวแปรเข้าองค์ประกอบและการตั้งชื่อองค์ประกอบ จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรที่ใช้ใน
การวิเคราะห์มีทั้งหมด 29 ตัวแปร สามารถจัดองค์ประกอบ (Component) ได้จ านวน 6 องค์ประกอบ มีค่าไอ
แกน (Eigen value) เกิน 1.00 ซึ่งแสดงว่าแต่ละองค์ประกอบสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรได้ทั้ง 29 
ตัวแปร ซึ่งทั้ง 6 องค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมของตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 67.200 โดย
องค์ประกอบที่ 1 อธิบายได้ร้อยละ 18.237 องค์ประกอบที่ 2 อธิบายได้ร้อยละ 14.783 องค์ประกอบที่ 3 อธิบาย
ได้ร้อยละ 11.840 องค์ประกอบที่ 4 อธิบายได้ร้อยละ 10.222 องค์ประกอบที่ 5 อธิบายได้ร้อยละ 7.972 และ
องค์ประกอบที่ 6 อธิบายได้ร้อยละ 4.146 เมื่อจัดองค์ประกอบได้ 6 องค์ประกอบจึงท าการก าหนดชื่อ
องค์ประกอบเพ่ือสื่อความหมายที่สอดคล้องกับตัวแปรของแต่ละองค์ประกอบเพ่ือที่มีความเหมาะสมในกับการ
น าไปใช้ต่อไป แสดงดังในตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 การก าหนดกลุ่มขององค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ ตัวแปร 
การวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 1. การมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวภายใน

ชุมชน 
 2. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในที่ประชุม 
 3. การมีส่วนร่วมในการเข้าประชุมในการจัดกิจกรรมทางการ

ท่องเที่ยว 
 4. การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 5. การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณหรืออุปกรณ์ในการ

จัดการแหล่งท่องเที่ยว 
 6. การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบริการสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง 

ๆ เพ่ือการด าเนินกิจกรรม 
 7. การมีส่วนร่วมในการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น 
 8. การได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการของชุมชน 
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ตารางท่ี 4 การก าหนดกลุ่มขององค์ประกอบ (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ตัวแปร 
การจัดกิจกรรมและสร้างภาพลักษณ์
แหล่งท่องเที่ยว 

1. การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในระดับใด 
2. การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการพัฒนาอาชพีและยกระดับชีวิตของ
คนในต าบลบางน้ าผึ้งได้มากน้อยเพียงใด 

 3. การมีส่วนในการประชาสัมพนัธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวมากน้อย
เพียงใด 

 4. การประชาสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวในระดับใด 

 5. การปลูกจิตส านึกให้กับคนในชุมชนเห็นคุณคา่ของทรัพยากรธรรมชาติในต าบล
บางน้ าผึ้งมีความส าคัญในระดับใด 

 6. ท่านรู้สึกภูมิใจในชุมชนของตนเอง 
 7. ท่านมีความประทบัใจในการถ่ายทอดวัฒนธรรมของชุมชนทอ้งถ่ินให้แก่

นักท่องเที่ยวในระดับใด 
การพัฒนาและอนุรักษ์แหล่ง 
ท่องเที่ยว 

1. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมภายในชุมชน 
2. การมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 

 3. การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 
 4. การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
 5. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเพื่อประเมินผล 
ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว 1. ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับใด 
 2. ท่านมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในต าบลบางน้ าผึ้งในระดบัใด 
 3. ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกับนักท่องเที่ยวได้ใน

ระดับใด 
 4. ท่านทราบถึงวิธีการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 
การมีส่ วนได้ส่ วน เสี ยจากแหล่ ง
ท่องเที่ยว 

1. ท่านได้รบัสิทธิในการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมการท่องเที่ยว 
2. ท่านได้รบัรายได้หรือผลประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 

 3. การมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลการใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
 4. ท่านได้รบัความรู้ต่าง ๆ จากการด าเนินงานของชุมชน 
การสร้างความเข้าใจระหว่าง 
นักท่องเที่ยวและชุมชน 

1. การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดความเข้าใจในวิถีชีวติและวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันระหว่างคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว 
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 ผลจากการจัดกลุ่มองค์ประกอบ จากตารางที่ 4 จะได้องค์ประกอบจ านวน 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ด้าน
การวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายในกลุ่มประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 8 ตัวแปร กลุ่มที่ 2 ด้านการจัด
กิจกรรมและสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ภายในกลุ่มประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 7 ตัวแปร กลุ่มที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ภายในกลุ่มประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 5 ตัวแปร กลุ่มที่ 4 ด้านความรู้เกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยว ภายในกลุ่มประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 4 ตัวแปร กลุ่มที่ 5 ด้านการมีส่วนได้ส่วนเสียจากแหล่ง
ท่องเที่ยว ภายในกลุ่มประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 4 ตัวแปร และกลุ่มที่ 6 ด้านการสร้างความเข้าใจระหว่าง
นักท่องเที่ยวและชุมชน ภายในกลุ่มมีเพียง 1 ตัวแปร 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่มีต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต าบลบางน้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ สามารถแยกองค์ประกอบได้ 6 กลุ่ม ได้แก่ ด้านการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านการจัดกิจกรรมและสร้างภาพลักษณ์แหล่ง ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 
ด้านความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ด้านการมีส่วนได้ส่วนเสียจากแหล่งท่องเที่ยว ด้านการสร้างความเข้าใจ
ระหว่างนักทอ่งเที่ยวและชุมชน 
 โดยสามารถอภิปรายผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว มีตัว
แปรภายในกลุ่ม คือ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในที่ประชุม การมีส่วนร่วมในการ
ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐกานต์และลินจง ในองค์ประกอบด้านการ
รวมกลุ่มเป็นองค์กรชุมชน มีตัวแปรภายในกลุ่ม คือ คนในชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและมีความต้องการ
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการท างานร่วมกันระหว่างกลุ่มต่าง ๆ แบบบูรณาการ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นจะต้องให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและท างานร่วมกันในทุกภาคส่วน 
 องค์ประกอบด้านการจัดกิจกรรมและสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว  จะส่งผลการสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชนและเกิดการพัฒนาอาชีพและยกระดับชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์ลภัส ในองค์ประกอบด้านการ
มีส่วนร่วมของชุมชน จะส่งเสริมการสร้างรายได้โดยเริ่มจากการมีส่วนร่วมในการลงทุนร่วมกัน เกิดการร่วมกลุ่ม
ของสมาชิกและการจัดสรรรายได้ท่ียั่งยืนต่อไป 
 องค์ประกอบด้านการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว มีตัวแปรภายในกลุ่ม คือ การมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน การมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ณัฐกานต์และลินจง ในองค์ประกอบด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติชุมชน มีตัวแปรภายในกลุ่ม 
คือ การบ ารุงทรัพยากรธรรมชิตอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวนั้นจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจึงจะเกิดการบริหารทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนอย่างแท้จริง 
 องค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ควรให้คนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยว
และพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับนักท่องเที่ยวซึ่งในปัจจุบันนักท่องเที่ยวมีเทคโนโลยีที่เข้าถึงแหล่ง
ความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่ทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรจบพร ในองค์ประกอบด้านการมีความรู้
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ทางการจัดการ ควรมีความรู้ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติและการใช้เทคโนโลยยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว จึงจะท าให้การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
 องค์ประกอบด้านการมีส่วนได้ส่วนเสียจากแหล่งท่องเที่ยว คนในชุมชนควรได้รับสิทธิในการใช้ใช้
ประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์ลภัส 
ในองค์ประกอบกระบวนความคิดแบบยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับรายได้หรือผลตอบแทน ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นจะต้องท าให้คนชุมชนรู้สึกว่าตนมีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวจะได้เกิด
การตระหนักจะเกิดกระบวนการคิดอย่างยั่งยืน 
 องค์ประกอบด้านการสร้างความเข้าใจระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน จะเกิดขึ้นได้จะต้องเกิดจากการมี
ส่วนร่วมจากชุมชน ควรมีการแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา 
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบดังกล่าวชุมชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน สามารถ
น าไปประยุกต์ในการวางแผนหรือแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่มีต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ต าบล
บางน้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับค าปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว ได้รับ
ความกรุณาจากผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดจากปริญญานิพนธ์ 
เรื่อง การศึกษาทัศนคติและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่มีต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน  กรณีศึกษา ต าบลบาง
น้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ [17] ซึ่งได้พบข้อมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 
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ปัญหาหนี้นอกระบบ : กรณีศึกษา บ้านห้วยชัน ต าบลนาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภมูิ 
 External Debt Problem: A Case study of Ban  Hyuan Chan Tambon  Nafai  

Mueang Chaiyaphum District Chaiyaphum Province. 
 

                                                                                                        ณัฐดนัย แก้วโพนงาม1 
                                                                                                      Nutdanai  Kaewponngam 

 
บทคัดย่อ 
      การวิจัยเรื่องปัญหาหนี้นอกระบบ: กรณีศึกษาบ้านห้วยชัน ต าบลนาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของครัวเรือนชุมชนหมู่บ้านห้วยชัน ต าบล นาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ2.เพ่ือศึกษารูปแบบการเป็นหนี้นอกระบบ และความสามารถในการช าระหนี้ของครัวเ รือนชุมชน
หมู่บ้านห้วยชัน ต าบล นาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ3.เพ่ือศึกษาถึงปัญหาหนี้นอกระบบในบ้านห้วยชัน 
ต าบลนาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิและ4.เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบต่างๆที่เกิดจากปัญหาหนี้นอกระบบ 
และหาแนวทางแก้ไขโดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในบ้านห้วยชัน ต าบลนาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ จ านวน 260 คน ช่วงเวลาในการศึกษาคือ ช่วงเดือนตุลาคม 2558 – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดย
ท าการศึกษาบริบทชุมชน วิเคราะห์ SWOT ชุมชน บ้านห้วยชัน  ต าบลนาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาหนี้นอกระบบ ชุมชน บ้านห้วยชัน  ต าบลนาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากหนี้นอกระบบและหาแนวทางแก้ไข ซึ่งเป็นการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ผลการวิจัยพบว่าปัญหาหนี้นอกระบบของบ้านห้วยชัน ต าบลนาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีสาเหตุมา
จาก ครอบครัว,รายได้,สภาพแวดล้อม,การศึกษา,สถานภาพทางสังคมและอาชีพนอกจากนี้ยังเกิดจากการใช้จ่าย
ฟุุมเฟือยมีรายจ่ายมากกว่ารายรับต้องการน าเงินมาลงทุนค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาสูงขึ้น เข้าถึงแหล่ง
เงินกู้ในระบบได้ยาก ส่วนผลกระทบที่เกิดจากการเป็นหนี้นอกระบบได้แก่ รายจ่ายมากกว่ารายรับ หาเงินมาไม่ทัน
จ่ายดอกเบี้ย ดอกเบี้ยมีราคาแพง เกิดการทะเลาะกันในครอบครัวท าให้เกิดภาวะเครียดส่งผลกระทบด้านการเงิน
ด้านความปลอดภัย ด้านสุขภาพนอนไม่หลับ ครอบครัวแตกแยก ส าหรับแนวทางในการแก้ไขได้แก่ ควรใช้ จ่าย
อย่างประหยัด น าเงินที่กู้ไปใช้ในการลงทุนค้าขายไม่ซื้อสินค้าฟุุมเฟือย มีสติในการใช้เงิน ที่ส าคัญอยากให้รัฐบาล
สนับสนุน สินเชื่อดอกเบี้ยต่ า และอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น 
 
ค าส าคัญ: ปัญหา,  หนี้นอกระบบ 
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Abstract 
 Research of  External Debt Problem: A Case study of Ban  Hyuan Chan Tambon  Nafai  
Mueang Chaiyaphum District Chaiyaphum Province. Aims to 1 study the general characteristics 
of community households in  Ban Hyuan Chan Tambon Na Fai  Mueang Chaiyaphum Disrtict 
Chaiyaphum Province. 2 To study informal debt patterns And the repayment capacity of the 
households in Ban Hyuan Chan Tambon Na Fai  Mueang Chaiyaphum Disrtict Chaiyaphum 
Province.3 To study the informal debt problem in Ban Hyuan Chan Tambon Na Fai  Mueang 
Chaiyaphum Disrtict Chaiyaphum Province.4 To study the effects of external debt. And find a 
solution by studying the sample of people living in Ban Hyuan Chan Tambon Na Fai  Mueang 
Chaiyaphum Disrtict Chaiyaphum Province. Study of 260 people the time of study is October 
2015 - February 2016.  
        By studying community context, SWOT community analyzes, Ban Hyuan Chan Tambon Na 
Fai  Mueang Chaiyaphum Disrtict Chaiyaphum Province. Analyze the problem of non-community 
debt in Ban Hyuan Chan Tambon Na Fai  Mueang Chaiyaphum Disrtict Chaiyaphum Province. 
Analyze the impact of informal debt and find solutions This is both quantitative and qualitative 
research. The research found that the problem of informal debt of Ban Hyuan Chan Tambon Na 
Fai Mueang Chaiyaphum Disrtict Chaiyaphum Province. Caused by Families, income, 
environment, education, social and occupational status are also caused by extravagant 
expenditures, higher expenditures, higher returns on investment, trade in consumer goods, 
higher prices. Access to credit in the system is difficult. The effects of informal debt include: 
Expenditure over receipts Not enough money to pay. Interest is expensive. Family quarrels 
cause stress, financial security implications. Health insomnia Broken family. For guidance on how 
to fix it. Should spend economically. To borrow money to invest in trading, do not buy luxury 
goods. Be conscious of spending money Important to government support Low interest loans 
And facilitate easy access to loan sources in the system. 
 
Keywords: External, Debt Problem 
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บทน า  
ปัจจุบันปัญหาหนี้นอกระบบ ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน มีการเก็บดอกเบี้ย

ค่อนข้างสูง มีการคุกคามข่มขู่ต่อชีวิตของประชาชน ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน ส่งผลกระทบต่อวิถีในการด ารงชีวิต ปัญหาหนี้นอกระบบนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นและส่งผลให้เกิด
ปัญหาต่างๆตามมามากมาย เช่น ปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาการขาย
บริการทางเพศ เกิดเป็นปัญหาสังคมตามมามากมาย ถ้าไม่มีเงินจ่ายหนี้ก็จะมีการคุกคามข่มขู่ถึงขั้นท าร้ายร่างกาย 
ยึดทรัพย์สิน บางรายถึงข้ันเอาชีวิตต้องมีการหนีหนี้เพ่ือความอยู่รอด ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานหนีหนี้ ในบางรายการ
ทวงหนี้ก็ส่งผลถึงคุณภาพจิตใจถึงกับเจ็บปุวย มีอาการหวาดระแวง ชิวิตไม่มีความสุข  ซึ่งในปัจจุบันประชาชน
ทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยขาดโอกาสในการกู้เงินในระบบ อาทิ เช่น ธนาคารพาณิชย์ เพราะมีหลักเกณฑ์ใน
การกู้อย่างรอบคอบ ครั้นจะไปขอกู้จากโรงรับจ าน า บางครั้งก็อาจจะได้รับเงินน้อย เพราะขึ้นอยู่กับมูลค่าของ
หลักทรัพย์ ดังนั้นแหล่งเงินกู้ที่พอจะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องใช้เงินได้ก็คือ การกู้เงินจากนอกระบบ 

ธุรกิจหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นท าให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและประชาชน
เป็นจ านวนมาก โดยกลุ่มบุคคลที่ตกเป็นหนี้นอกระบบนั้นส่วนใหญ่มักเป็นชาวบ้าน เกษตรกรโดยเฉพาะหมู่บ้าน
ห้วยชัน ต าบลนาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งไม่สามารถท าการกู้ยืมเงินในระบบได้ เนื่องจาก
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยนั้นไม่มีทรัพย์สินหรือมีหลักประกันใดๆ ที่จะสามารถให้แก่สถาบันการเงินต่างๆ ตาม
เงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามปกติได้ ดังนั้น บุคคลกลุ่มนี้จะไปกู้ยืมหนี้นอกระบบเพราะเห็นว่าเป็นแหล่งเงินกู้ที่ส าคัญที่
สามารถพ่ึงพิงได้ในยามที่เดือดร้อนและจ าเป็น สามารถให้กู้เงินได้ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งในบางครั้งไม่ต้องมี
หลักประกันก็สามารถกู้ยืมเงินในวงเงินที่สูงได้ซึ่งในอาชีพของหมู่บ้านห้วยชัน ต าบลนาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ ส่วนมากจะเป็นอาชีพเกษตรกร ค้าขาย จึงท าให้อาชีพของคนในหมู่บ้านห้วยชัน ต าบลนาฝาย 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เกิดการกู้หนี้นอกระบบมาใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งอย่างน้อยก็ช่วยบรรเทา
ทุกข์ให้แก่ประชาชนของหมู่บ้านห้วยชัน ต าบลนาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้ในระดับหนึ่ง โดย
สถาบันการเงินในระบบไม่สามารถให้การช่วยเหลือในกรณีเหล่านี้ได้ ดังนั้นเงินกู้นอกระบบจึงยังคงมีความส าคัญ
ค่อนข้างสูงต่อระบบเศรษฐกิจของหมู่บ้านห้วยชัน ต าบลนาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยปัญหาหนี้
นอกระบบ ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากแนวคิดทุนนิยมและวัตถุนิยมที่มีการใช้จ่ายเงินเกินตัว มีการกู้ยืมเงินนอกระบบ 
เกิดปัญหาติดตามมามากมายซึ่งบ้านห้วยชัน ต าบลนาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เป็นหมู่บ้านที่อยู่
บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปัญหาที่เกิดข้ึนกับบ้านห้วยชันจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

ด้วยเหตุนี้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความสนใจต่อปัญหาหนี้นอกระบบของคนในหมู่บ้านห้วยชัน ต าบล
นาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  ทั้งนี้ก็เ พ่ือประโยชน์ต่อชุมชมบ้านห้วยชันและชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิต่อไป โดยงานวิจัยครั้งนี้จะมุ่งเน้นศึกษาถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นหนี้นอกระบบใน
หมู่บ้านห้วยชัน ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบหรือปัจจัยด้าน ใดบ้าง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมการเป็น
หนี้นอกระบบของชาวบ้านได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังสามารถใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการหามาตรการแก้ ไข
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ปัญหาการเป็นหนี้สินของชาวบ้านในพ้ืนที่หมู่บ้านห้วยชัน ต าบลนาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทั่วไปของครัวเรือนชุมชนหมู่บ้านห้วยชัน ต าบล นาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ 

2.เพ่ือศึกษารูปแบบการเป็นหนี้นอกระบบ และความสามารถในการช าระหนี้ของครัวเรือนชุมชนหมู่บ้าน
ห้วยชัน ต าบล นาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

3.เพื่อศึกษาถึงปัญหาหนี้นอกระบบในบ้านห้วยชัน ต าบลนาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
4.เพื่อศึกษาถึงผลกระทบต่างๆท่ีเกิดจากปัญหาหนี้นอกระบบ และหาแนวทางแก้ไข 
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4 นโยบายการเงิน 
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1. ขอบเขตในด้านช่วงเวลาของการศึกษา 
 - ช่วงเดือนตุลาคม 2558 – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
 2. ขอบเขตในด้านเนื้อหาของการศึกษา 
 -  ท าการศึกษาบริบทชุมชน วิเคราะห์ SWOT ชุมชนบ้านห้วยชัน ต าบลนาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ 

จังหวัดชัยภูมิ 
- วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาหนี้นอกระบบ ชุมชน บ้านห้วยชัน  ต าบลนาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด

ชัยภูมิ 
- วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากหนี้นอกระบบและหาแนวทางแก้ไข 
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 - ศึกษาและเก็บข้อมูลจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ประชาชนในพ้ืนที่ของบ้านห้วยชัน ต าบลนาฝาย อ าเภอ

เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จากจ านวนประชากรทั้งหมด 815 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวกจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 260 คนซึ่งแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
รายได้ทั้งหมดของครัวเรือน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือน โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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ผลการวิจัย 
เพศ 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ชาย 125 48.1 48.1 48.1 

หญิง 135 51.9 51.9 100.0 
Total 260 100.0 100.0  

 
เพศ จากจ านวนประชากร 260  คน 
ชาย   125 เฉลี่ย  48.1% 
หญิง 135  เฉลี่ย  51.9% 

 
สรุปและอภิปรายผล     
 ดังนั้นปัญหาหนี้นอกระบบของบ้านห้วยชัน ต าบลนาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีสาเหตุมา
จาก ครอบครัว  รายได้ สภาพแวดล้อม การศึกษา สถานภาพทางสังคมอาชีพ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
นอกจากนี้ปัญหาหนี้นอกระบบเกิดจากการใช้เงินฟุุมเฟือย ประชาชนมีรายจ่ายมากกว่ารายรับต้องการเอาเงินมา
ลงทุนท าการค้าขาย เงินไม่เพียงพอเลยไปกู้หนี้มาใช้ และเศรษฐกิจตกต่ า ราคาสินค้าและของบริโภคที่ต้องใช้ทุกวัน
มีราคาสูงข้ึนเกินกว่ารายรับที่หามาได้ (ปัญหาความยากจน) เกิดการทวงหนี้ด้วยวิธีที่ใช้ความรุนแรง  
  ผลกระทบที่เกิดจากการเป็นหนี้นอกระบบได้แก่เกิดการมีปากเสียงกันในครอบครัวหาเงินมาใช้ดอกเบี้ยไม่
ทันจ่าย  ดอกเบี้ยแพง  การเป็นหนี้หมุนเวียนในการใช้ชีวิตประจ าวัน ท าให้เกิดภาวะมีความเครียดนอนไม่หลับ
ส่งผลกระทบ ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัยด้านสุขภาพ (เกิดความเครียด) 
  แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 

ควรใช้จ่ายอย่างประหยัด ควรท างานเก็บเงินและไม่ใช้จ่ายฟุุมเฟือย เงินที่กู้ควรน าไปลงทุนค้าขายไม่ควร
น าเงินไปใช้จ่ายซื้อของตามที่ตนต้องการอย่างไม่จ าเป็น ใช้จ่ายให้น้อยลง ไม่ซื้อสินค้าฟุุมเฟือยวางแผนรายรับ
รายจ่ายภายในครอบครัวล่วงหน้าและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพ่ือปูองกันเงินไม่พอใช้ และมีสติในการใช้เงิน และ
รัฐบาลควรเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เช่น การเข้าถึงสินเชื่อในระบบ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเป็นต้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ด้วยความกรุณาช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิที่ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยของข้าพเจ้าตั้งแต่เริ่มด าเนินการวิจัยจนกระทั่งวิจัยเสร็จสมบูรณ์ 
 ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตรตราจารย์  ดร .พิทักษ์พงศ์ กางการ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ พร้อมทั้งคณะ
ผู้บริหารทุกท่านที่ สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในกระบวนการด าเนินการวิจัย 
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 ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยชันหมู่ 2 ต าบลนาฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ที่ได้อ านวย
ความสะดวกในการให้ข้อมูล และประชาชนบ้านห้วยชันทุกคนที่เสียสละเวลาในการให้ข้อมูลการวิจัยเป็นอย่างดี  
 ขอขอบพระคุณ นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
ที่ช่วยในการเก็บข้อมูล สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารูปแบบเล่ม จนกระท่ังงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์   

ขอขอบพระคุณ คุณแม่บุญนาค  แก้วโพนงาม มารดา และครอบครัวที่คอยให้ก าลังใจเสมอมา 
 สุดท้ายนี้งานวิจัยชิ้นนี้จะเกิดขึ้นและส าเร็จตามวัตถุประสงค์หากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการ
วิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ 
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ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม:  
ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้าง 

THE ENFORCEMENT OF LEGAL ISSUES ON SOCIAL SECURITY:  
A CASE STUDY ON VOLUNTARY INSURER WHO HAS NEVER BEEN EMPLOYED 

 
       เนตินัยน์ ศรีทน1 
       Netinai Sriton 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมแก่
ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้าง เพ่ือศึกษาถึงสภาพปัญหาของการเป็นผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่
เคยเป็นลูกจ้าง ทั้งในด้านหลักเกณฑ์การเข้าเป็นผู้ประกันตน ด้านประโยชน์ทดแทน ด้านอัตราเงินสมทบ และด้าน
การสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบกับการจัดสวัสดิการด้านการประกันสังคมให้แก่
ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างตามกฎหมายประกันสังคมของต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศเดนมาร์ก 
ประเทศญี่ปุุนและประเทศเกาหลีใต้ เพ่ือน ามาวิเคราะห์และเสนอแนะปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง อันจะน ามาซึ่ง
การพัฒนาระบบประกันสังคมส าหรับผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างของประเทศไทยให้มีความ
เหมาะสมต่อไป 
 จากการศึกษาพบว่ากฎหมายประกันสังคมที่บังคับใช้แก่ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างของ
ประเทศไทยมีการน าเงื่อนไขด้านอายุมาเป็นหลักเกณฑ์ในการสมัครเป็นผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็น
ลูกจ้าง ซึ่งไม่สอดคล้องต่อหลักการประกันสังคมที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนมีหลักประกันที่มั่นคงในการ
ด ารงชีวิต ประกอบกับประโยชน์ทดแทนที่ก าหนดไว้ยังมีขอบเขตการคุ้ มครองที่น้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างของต่างประเทศที่มีการก าหนดประโยชน์ทดแทนไว้ใกล้เคียงหรือ
เทียบเท่ากับผู้ประกันตนแบบบังคับที่เป็นลูกจ้าง รวมทั้งอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็น
ลูกจ้างยังก าหนดไว้เป็นรูปแบบที่แน่นอนตายตัวและเชื่อมโยงกับประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนพึงได้รับซึ่งเป็น
อัตราเงินสมทบที่สูงเมื่อเทียบกับประโยชน์ทดแทนที่มีสิทธิได้รับ และหลักเกณฑ์การสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
แบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างนั้นมิได้น าประเด็นการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนจากการขาดส่งเงินสมทบมา
เป็นหลักเกณฑ์ในการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ท าให้ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างขาดวินัยใน
การจ่ายเงินสมทบอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้ไม่สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนได้เนื่องจากจ่ายเงินสมทบไม่ครบ
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 
 
 
                                                             
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัแมฟู่าหลวง, single_law@hotmail.com, 08-3574-2870 
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ดังนั้นจึงควรมีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมที่ใช้บังคับแก่ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่เคยเป็น
ลูกจ้าง โดยให้ประชาชนทุกคนที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างมีสิทธิสมัครเป็นผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างได้
โดยไม่จ ากัดอายุและหากบุคคลใดไม่มีรายได้เพียงพอต่อการจ่ายเงินสมทบให้บิดามารดา หรือหัวหน้าครอบครัว
สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างแทนบุคคลนั้นได้และให้อยู่ภายใต้ความดูแล
รับผิดชอบของบุคคลนั้น เพ่ือให้ประชาชนทุกคนมีหลักประกันที่มั่นคงในการด ารงชีวิต อีกทั้งควรเพ่ิมประโยชน์
ทดแทนให้มีขอบเขตความคุ้มครองใกล้เคียงกับผู้ประกันตนแบบบังคับที่เป็นลูกจ้างในขณะเดียวกันควรเพ่ิมรูปแบบ
อัตราเงินสมทบให้มีความหลากหลายตามประโยชน์ทดแทนท่ีเพ่ิมข้ึนด้วยและควรน าเงื่อนไขการขาดจ่ายเงินสมทบ
มาเป็นหลักเกณฑ์การสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างด้วยเพ่ือสร้างแรงจูงใจและสร้าง
วินัยในการจ่ายเงินสมทบอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างได้รับประโยชน์
ทดแทนในยามที่ตนต้องประสบเหตุเดือดร้อนต่อการด ารงชีวิตและเป็นไปตามหลักการประกันสังคมที่ต้องการให้
ประชาชนทุกคนมีหลักประกันที่ม่ันคงในการด ารงชีวิต 
 
ค าส าคัญ:  ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้าง/ประกันสังคม/การบังคับใช้กฎหมาย 
 
Abstract  

This research aims to study the problems of social security law enforcement to a 
voluntary insurer who has never been employed.  To study the problems of the voluntary 
insurer who has never been employed with the criteria of insurer, benefits, contribution rate 
and termination of the insurer.  The study compared the welfare of social security to the 
voluntary insurer who insures under the International social security laws such as Denmark, 
Japan and South Korea. To analyze and suggest improvements and correcting mistakes that will 
entail the development of the social security system for the voluntary insurer and to be 
appropriated in the future.  

The result has found that their age has been used as a requirement to apply for the 
voluntary insurer who has never been employed. This is also not consistent with the aims of 
social security which requires all people to have some guarantee of stable living.  However, the 
set defined benefits still have less scope to insure when compared to the voluntary insurer who 
has never been employed in a foreign country and have similar defined benefits or equivalent 
to the compulsory insurer who has been employed.  It includes  the contribution rate of the 
voluntary insurer who has never been employed and set in a fixed form which relates to the 
insurer’s benefit, which is a high contribution rate compared to eligible benefits. This also is the 
principle of ending for the voluntary insurer who has never been employed, does not remove 
the issue of termination of the insurer from a lack of unpaid contribution rates as a basis for 
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terminating the insurer. This makes the voluntary insurer who has never been employed to lack 
discipline to pay regular contributions. As a consequence, the applicant cannot claim 
compensation because he or she has failed to meet the required conditions of unpaid 
contribution rates in full. 

Hence, the social security law for the voluntary insurer who has never been employed 
should be amended. This means that all people who are not employed are eligible to apply for 
the voluntary insurer who has never been employed at any age. If a person does not have 
sufficient income to pay contributions to his or her parents, the head of the family can apply 
for the voluntary insurer who has never been employed instead and should be under the 
responsibility of that person. To ensure that all people have a stable guarantee of living. It 
should also be possible to increase benefits within the scope close to the compulsory insurer 
who is an employee.  Meanwhile, this should increase the information on the contribution rate 
forms following the benefits increasing. This should also be used as a condition of unpaid 
contribution rates as a basis for terminating the voluntary insurer who has never been 
employed in order to motivate and discipline the regular contributor. To ensure the voluntary 
insurer who has never been an employee receives compensation for his or her life-threatening 
and social security needs, and to ensure that all people have a stable life and financial security. 
 
Keyword: Voluntary insurer who has never been employed, Social Security, Enforcing 
 
บทน า 
 การประกันสังคมเป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐเลือกใช้เพื่อดูแลประชาชนโดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันของประชาชนซึ่งรัฐเป็นผู้เข้ามาควบคุมและดูแลรวมถึงเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
โดยการจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า กองทุนประกันสังคม และให้ประชาชนผู้ที่มีรายได้พอที่จะช่วยเหลือ
ตนเองและมีสิทธิเข้าสู่ระบบการประกันสังคมส่งเงินสมทบเข้ามาในกองทุนประกันสังคมและรัฐสมทบเข้ามาอีก
ส่วนหนึ่งเพ่ือเป็นเงินทุนในการจัดสวัสดิการด้านต่างๆที่จ าเป็นและเป็นการช่วยเหลือประชาชนได้ยามที่เกิดเหตุ
เดือดร้อน 
 ส าหรับประเทศไทยนั้นมีการตรากฎหมายประกันสังคมฉบับแรกข้ึนในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม 
เป็นนายกรัฐมนตรี โดยได้ตราพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2497 และก าหนดให้มีการก าหนดให้มีการ
ประกันสังคม 6 ประเภท คือ การประกันกรณีการเจ็บปุวย กรณีทุพพลภาพ กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร 
กรณีชราภาพและกรณีฌาปนกิจ โดยก าหนดให้ประชาชนที่มีรายได้ตั้งแต่เดือนละสองบาทขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ
ไม่จ ากัดเฉพาะลูกจ้าง สามารถเข้าเป็นผู้ประกันตนตามระบบประกันสังคมได้และไม่มีการแยกประเภทผู้ประกันตน 
แต่การบังคับใช้พระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับนี้กลับไม่ได้รับความสนใจจากประชาชนและประสบปัญหาเพราะ
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ประชาชนขาดความเชื่อถือในด้านการเงินของรัฐบาลและเกรงว่าจะไม่ได้รับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมาย จนต้อง
มีการระงับการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2497 โดยไม่มีก าหนด กระทั่งปี พ.ศ. 2533 ได้มีการ
ตรากฎหมายประกันสังคมขึ้นบังคับใช้อีกครั้งหนึ่ง คือ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2533 และได้มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าวให้มีความสอดคล้องและ
เหมาะสม ทั้งในด้านเงินสมทบ ประโยชน์ทดแทน ประเภทของผู้ประกันตน ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆตามกฎหมาย
และใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการให้ความคุ้มครองและแบ่งประเภทผู้ประกันตนออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 ผู้ประกันตนแบบบังคับหรือผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ส าหรับผู้ที่เป็นลูกจ้างของนายจ้าง โดยบังคับให้
สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนข้ึนไปต้องแจง้รายชื่อลูกจ้างเข้าสู่ระบบประกันสังคม 
 ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่เคยเป็นลูกจ้างหรือผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ซึ่งต้องมีคุณสมบัติเคยเป็น
ผู้ประกันแบบบังคับ โดยมีการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมอย่างน้อย 12 งวดเดือนและต้องสมัครเป็น
ผู้ประกันตนแบบสมัครใจ ภายในระยะเวลา 6 เดือนภายหลังการพ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง 
 ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างหรือผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระทั่วไป เช่น เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า นักเรียน นักศึกษา ทนายความ เจ้าของกิจการที่มิได้เข้าสู่ระบบ
ประกันสังคม เป็นต้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นแรงงานนอกระบบและเป็นก าลังแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ 
จากผลส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติในปี 2558 พบว่า จากจ านวนผู้มีงานท า 38.3 ล้านคน เป็นผู้ท างานที่เป็น
แรงงานในระบบ 16.9 ล้านคน (ร้อยละ 44.1) และเป็นแรงงานนอกระบบ 21.4 ล้านคน (ร้อยละ 55.9)  ซึ่งบุคคล
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ขาดสวัสดิการด้านการประกันสังคมเพราะมิได้เป็นลูกจ้าง ท าให้ขาดหลักประกันที่มั่นคงหากเกิด
กรณีประสบเหตุเดือดร้อน ถึงแม้ว่าบุคคลเหล่านี้จะได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลตามโครงการหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค แต่ด้วยบุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยและมีรายได้ที่ไม่แน่นอน
แม้ว่าจะได้รับการรักษาพยาบาลฟรีก็ตาม แต่หากต้องหยุดงานย่อมท าให้ขาดรายได้จนอาจส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัวและอาจน ามาซึ่งปัญหาสังคมด้านอื่นๆตามมา 
 จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยได้พยายามศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการจัดสวัสดิการด้านการ
ประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างตามกฎหมายของต่างประเทศที่มีการจัดสวัสดิการ
ในท านองเดียวกันนี้ เพื่อน ามาปรับปรุงและวางแนวทางที่เหมาะสมในการจัดสวัสดิการด้านการประกันสังคมให้แก่
ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างของไทยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือทราบแนวคิด ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการประกันสังคม 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกันสังคมแก่
ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้าง 
 3. เพ่ือศึกษากฎหมายประกันสังคมของประเทศเดนมาร์ก ประเทศญี่ปุุนและประเทศเกาหลีใต้ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสวัสดิการด้านการประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้าง 
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 4. เพ่ือวิเคราะห์แนวทางแก้ไขและพัฒนากฎหมายประกันสังคมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง เพ่ือ
สร้างหลักประกันที่ม่ันคงให้แก่ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้าง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยฉบับนี้ มุ่งศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการด้านการ
ประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างและศึกษาถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
บังคับใช้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก่ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้าง เพ่ือหาแนวทาง
ที่เหมาะสมในการจัดสวัสดิการด้านการประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้าง เพ่ือให้
ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างได้รับสวัสดิการด้านการประกันสังคมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 การจัดสวัสดิการด้านการประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ยังขาดความเหมาะสมทั้งในด้านหลักเกณฑ์การเข้าเป็นผู้ประกันตน ด้าน
ประโยชน์ทดแทน ด้านอัตราเงินสมทบและด้านการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน จึงไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างและไม่เป็นไปตามหลักการประกันสังคมที่มุ่งให้ประชาชน
ได้ร่วมกันเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขในยามที่เกิดเหตุเดือดร้อนต่อการด ารงชีวิต ดังนั้นจึงควรมีการแก้ไขและพัฒนาแนว
ทางการจัดสวัสดิการด้านการประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องต่อการด ารงชีวิต เพ่ือสร้างหลักประกันที่ม่ันคงให้แก่ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้าง 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยฉบับนี้ เป็นการศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) เป็นหลัก โดย
การศึกษาค้นคว้าจาก รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ 
บทความทางวิชาการ วารสาร ต ารา หนังสือ วิทยานิพนธ์ เว็ปไซต์ต่างๆ รวมตลอดถึงการสัมภาษณ์บุคคลผู้มี
ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านการประกันสังคมและด้านแรงงานนอกระบบโดยตรง เพ่ือหา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในเรื่องนี้ต่อไป 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการด้านการประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคย
เป็นลูกจ้างของประเทศไทยเปรียบเทียบกับการจัดสวัสดิการด้านการประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่
ไม่เคยเป็นลูกจ้างของต่างประเทศ คือ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศญี่ปุุนและประเทศเกาหลีใต้ใน 4 ประเด็นส าคัญ
พบว่า 
 ด้านหลักเกณฑ์การเข้าเป็นผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างของประเทศเดนมาร์กนั้นมีการ
ก าหนดอายุของผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนโดยแบ่งตามประเภทของประโยชน์ทดแทน คือ ประโยชน์ทดแทน
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กรณีเจ็บปุวยให้ความคุ้มครองประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดนมาร์ก ทั้งนี้เด็กที่อายุต่ ากว่า 16 ปีจะไม่อยู่
ในข่ายนี้ แต่บิดามารดาสามารถสมัครให้บุตรของตนได้ ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่
อาศัยอยู่ในประเทศเดนมาร์ก ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในช่วงอายุ 15-67 ปี ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน จะต้องเป็นผู้ที่
มีอายุระหว่าง 18-63 ปี และจะเข้าข่ายความคุ้มครองต่อเมื่อท างานเป็นเวลาอย่างน้อย 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ส าหรับ
กรณีลูกจ้าง ถ้าเป็นอาชีพอิสระต้องมีการจ่ายเงินสมทบเต็มจ านวนตามที่ก าหนดก็จะได้รับความคุ้มครองและ
ประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์ครอบครัวหรือกรณีสงเคราะห์บุตรจะจ่ายให้เด็กทุกคนที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปีซึ่งจะ
ครอบคลุมประชาชนทุกคนประเทศญี่ปุุนแม้จะมิให้สิทธิในการสมัครเป็นผู้ประกันตนแก่เด็ก แต่ก็มีการจัดระบบ
ประกันสุขภาพให้ครอบคลุมการประกันสุขภาพแก่เด็กได้โดยผ่านทางระบบประกันสุขภาพของลูกจ้างในสถาน
ประกอบการ รวมถึงการประกันสุขภาพแห่งชาติที่ให้ความคุ้มครองทางการแพทย์แก่บุคคลผู้ประกอบอาชีพอิสระ
โดยทั่วไปและรวมถึงผู้ที่พ านักอยู่ในประเทศญี่ปุุนด้วย ส าหรับการประกันบ านาญจะครอบคลุมผู้ประกอบอาชีพ
อิสระท่ีมีอายุระหว่าง 20-59 ปี แต่หากยื่นขอรับบ านาญในช่วงอายุ 60-64  จ านวนเงินบ านาญที่ได้รับจะลดลง แต่
ถ้าเลือกจะรับหลังอายุ 65 ปีจนถึงอายุ 70 ปี จ านวนเงินบ านาญที่ได้รับจะเพ่ิมขึ้น ส าหรับประเทศเกาหลีใต้นั้น
แผนงานบ านาญแห่งชาติจะครอบคลุมประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจนถึง 65 ปี ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทย
ที่ก าหนดให้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างตามมาตรา 33 หรือไม่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
2533 และต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์เท่านั้นจึงมีสิทธิสมัครเป็นผู้ประกันตนแบบ
สมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างได้ 
 ด้านประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างของประเทศเดนมาร์กมีการ
ก าหนดให้ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนเช่นเดียวกับผู้ประกันตนที่เป็น
ลูกจ้าง โดยจะได้รับประโยชน์ทดแทน 7 กรณี ได้แก่ ประโยชน์ทดแทนในการเจ็บปุวยและคลอดบุตร ประโยชน์
ทดแทนในกรณีอุบัติเหตุจากการท างานและโรคจากการท างาน ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ ประโยชน์
ทดแทนในกรณีราภาพ ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย ประโยชน์ทดแทนกรณีประกันว่างงานและประโยชน์ทดแทน
กรณีสงเคราะห์ครอบครัว มีเพียงประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเท่านั้นที่เป็นระบบสมัครใจ ซึ่งผู้ประกันตนแบบ
สมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างจะเลือกสมัครหรือไม่ก็ได้ ประเทศญี่ปุุนมีการก าหนดประโยชน์ทดแทนให้ผู้ประกันตน
แบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างมีสิทธิได้รับเช่นเดียวกับลูกจ้าง ได้แก่ ประโยชน์ทดแทนด้านการประกันสุขภาพ 
ประโยชน์ทดแทนการประกันบ านาญ ประโยชน์ทดแทนการประกันการว่างงาน ประโยชน์ทดแทนการประกันโรค
และการเจ็บปุวยอันเนื่องมาจากการท างานและประโยชน์ทดแทนการประกันความมั่นคงในดารด ารงชีวิต ซึ่งมี
เพียงบางกรณีเท่านั้นที่คุ้มครองเฉพาะลูกจ้าง ได้แก่ การประกันความมั่นคงในการท างานและการประกันอุบัติเหตุ
อันเนื่องมาจากการท างาน ส าหรับประเทศเกาหลีใต้มีการก าหนดประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่
เคยเป็นลูกจ้างมีสิทธิได้รับเช่นเดียวกับลูกจ้าง คือประโยชน์ทดแทนกรณีประกันสุขภาพและประโยชน์ทดแทนกรณี
ชราภาพ ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยที่ก าหนดทางเลือกให้ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างมีสิทธิเลือก
การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเป็น 2 ทางเลือก โดยผู้ประกันตนทางเลือกที่ 1 จะได้รับประโยชน์
ทดแทน 3 กรณี ได้แก่ ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย ซึ่ งจะได้รับเงินทดแทนขาดรายได้
กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลประเภทผู้ปุวยในตั้งแต่ 1 วันขึ้นไปในอัตราวันละ 200 บาท ปีละไม่เกิน 30 
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วันและจะได้รับต่อเมื่อภายในระยะเวลาสี่เดือน ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนก่อน
เดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ จะได้รับเงินทดแทนขาดรายได้ต่อเดือน
เป็นระยะเวลา 15 ปี ซึ่งมีการก าหนดอัตราประโยชน์ทดแทนตามระยะเวลาที่มีการส่งเงินสมทบโดยขั้นต่ าเดือนละ 
500 บาทและสูงสุดเดือนละ 1,000 บาท และประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย ได้รับเงินค่าท าศพในอัตรา 20,000 
บาท ซึ่งจะได้รับต่อเมื่อภายในระยะเวลาสิบสองเดือน ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน
ก่อนเดือนที่ถึงแก่ความตาย เว้นแต่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายเพราะอุบัติเหตุให้จ่ายเงินค่าท าศพต่อเมื่อภายใน
ระยะเวลาหกเดือน ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนก่อนเดือนที่ถึงแก่ความตาย ส าหรับ 
ผู้ที่เลือกเป็นผู้ประกันตนทางเลือกที่ 2 จะได้รับประโยชน์ทดแทนและมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับผู้ประกันตนทางเลือก  
ที่ 1 แต่จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนเพ่ิมเติม คือ ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพซึ่งจะได้รับเป็นเงินบ าเหน็จ
ชราภาพพร้อมด้วยผลประโยชน์ตอบแทนรายปีตามที่ส านักงานประกันสังคมประกาศก าหนดในแต่ละปี และมีสิทธิ
ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพได้ต่อเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และไม่ประสงค์จะเป็นผู้ประกันตน
ต่อไป 

ด้านอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างของประเทศเดนมาร์กเดิมนั้นระบบ
ประกันสังคมได้รับการจัดสรรมาจากเงินงบประมาณ จนถึงวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1994 ลูกจ้างและผู้ประกันตน
แบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน จนในปี ค.ศ.1997 ได้มีการเก็บเงินสมทบจาก
นายจ้างด้วย โดยมีการจัดเก็บเงินสมทบจากนายจ้างและลูกจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนและเพ่ิมเป็นร้อย
ละ 8 ของเงินเดือนลูกจ้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 เป็นต้นมา ส่วนเงินสมทบท่ีเก็บจากผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคย
เป็นลูกจ้างใกล้เคียงกับการจัดเก็บเงินสมทบจากลูกจ้างทั่วไป ประเทศญี่ปุุนการจัดเก็บเงินสมทบเพ่ือการประกัน
สุขภาพหัวหน้าครัวเรือนจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินสมทบเพียงฝุายเดียวในลักษณะที่เรียกว่าภาษีประกัน
สุขภาพและจะคุ้มครองถึงผู้ที่อยู่ในครอบครัว เช่น บุตร หลาน คู่สมรสและผู้อยู่ภายใต้การอุปการะด้วย                
ส่วนจ านวนที่ต้องจ่ายนั้นจะพิจารณาจากรายได้และทรัพย์สินตลอดจนภาษีที่บุคคลนั้นเสียให้แก่รัฐ ซึ่งจะอยู่ที่
ประมาณ 100,000-150,000 เยนต่อปี โดยในส่วนของรัฐจะจัดสรรเงินสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและ
จ่ายบางส่วนส าหรับค่าใช้จ่ายด้านประโยชน์ทดแทนในส่วนการจัดเก็บเงินสมทบเพ่ือการประกันบ านาญจะจัดเก็บ
ในอัตราคงท่ีเป็นจ านวน 13,300 เยนต่อเดือน ส าหรับประเทศเกาหลีใต้จะมีการก าหนดเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายตาม
ความสามารถที่จะจ่ายโดยพิจารณาจากขนาดของครอบครัว เนื่องจากเป็นการยากที่จะประมาณการรายได้ของ
ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขตชนบทจึงได้ใช้ทรัพย์สินและขนาดของ
ครอบครัวเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกัน ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยที่มีการก าหนดรูปแบบอัตรา
เงินสมทบที่ตายตัว กล่าวคือ ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างที่เลือกทางเลือกที่ 1 จะต้องจ่ายเงิน
สมทบในอัตราเดือนละ 100 บาท โดยผู้ประกันตนจ่ายเอง 70 บาทและรัฐบาลจ่ายสมทบ 30 บาท ส่วน
ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างท่ีเลือกทางเลือกที่ 2 จะต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราเดือนละ 150 บาท 
โดยผู้ประกันตนจ่ายเอง 100 บาทและรัฐบาลจ่ายสมทบ 50 บาท และเฉพาะผู้ประกันตนทางเ ลือกที่ 2          
หากประสงค์จะได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเพ่ิมขึ้นสามารถจ่ายเงินสมทบเพ่ิมเติมได้อีกไม่เกินเดือนละ 
1,000 บาท 
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ด้านการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนของผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างของประเทศ
เดนมาร์กความเป็นผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างของประเทศเดนมาร์กนั้นจะสิ้นสุดลงด้วยสาเหตุที่
คล้ายคลึงกับผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้าง ซึ่งจะสิ้นสุดด้วยสาเหตุตายหรือลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนแบบสมัคร
ใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้าง ประเทศญี่ปุุนการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้ างของประเทศ
ญี่ปุุนนั้นจะสิ้นสุดลงด้วยสาเหตุการตาย หรือประสงค์ลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนเช่นเดียวกับผู้ประกันตนที่
เป็นลูกจ้าง แต่ทั้งนี้การแสดงความจ านงลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างนั้นจะมี
ความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับกรณีการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีบ านาญชราภาพ กล่าวคือผู้ประกันตนที่
แสดงความจ านงลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างและยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน
กรณีชราภาพก่อนอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ จ านวนเงินบ านาญที่ได้รับจะลดลง แต่หากผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่
เคยเป็นลูกจ้างแสดงความจ านงลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนและยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนภายหลังอายุครบ 
65 ปีบริบูรณ์ จ านวนเงินบ านาญที่ได้รับจะเพ่ิมขึ้น ส าหรับประเทศเกาหลีใต้ความเป็นผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่
ไม่เคยเป็นลูกจ้างของประเทศเกาหลีใต้จะสิ้นสุดลงด้วยสาเหตุการตายหรือประสงค์ ลาออกจากการเป็น
ผู้ประกันตนเช่นเดียวกับผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้าง ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแบบ
สมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างของประเทศไทยที่ก าหนดให้ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างจะสิ้นสุดความ
เป็นผู้ประกันตนต่อเมื่อตาย หรือได้เป็นผู้ประกันตนแบบบังคับ หรือผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่เคยเป็นลูกจ้าง 
หรือแสดงความจ านงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนต่อไป 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ การจัดสวัสดิการด้านการประกันสังคมของผู้ประกันตนแบบสมัครใจ
ที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างของประเทศเดนมาร์ก ประเทศญี่ปุุนและประเทศเกาหลีใต้ต่างมีการก าหนดอายุของผู้มีสิทธิ
สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้าง แต่ทั้งนี้มีการก าหนดอายุของผู้ประกันตนแยกตาม
ประเภทของประโยชน์ทดแทนแต่ละประเภท รวมถึงการให้บิดามารดา หรือหัวหน้าครอบครัวมีสิทธิสมัครให้แก่
บุคคลในครอบครัวซึ่งมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดได้ อีกทั้งประโยชน์ทดแทนส าหรับผู้ประกันตนแบสมัครใจที่ไม่เคย
เป็นลูกจ้างนั้นต่างก าหนดให้ใกล้เคียงกับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนแบบบังคับที่เป็นลูกจ้างมีเพียงบางกรณี
เท่านั้นที่มีสิทธิได้รับเฉพาะผู้ประกันตนแบบบังคับที่เป็นลูกจ้าง ในขณะเดียวกันอัตราเงินสมทบที่มีการจัดเก็บจาก
ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างก็มีอัตราเงินสมทบที่ใกล้เคียงกับอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนแบบ
บังคับเช่นเดียวกัน ด้านการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนของแต่ละประเทศก็มีการก าหนดหลักเกณฑ์การสิ้นสุด
ความเป็นผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างในลักษณะเดียวกันคือสิ้นสุดด้วยสาเหตุการตาย หรือ
ประสงค์ลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างนั่นเอง 
 ส าหรับประเทศไทยนั้นมีการจัดสวัสดิการด้านการประกันสังคมของผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็น
ลูกจ้าง โดยก าหนดอายุของผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนเช่นเดียวกัน โดยจ ากัดเฉพาะบุคคลที่มิได้เป็นลูกจ้าง
หรือไม่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และต้องมีอายุระหว่าง 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 
60 ปีบริบูรณ์เท่านั้นจึงมีสิทธิสมัครเป็นผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างได้ อีกทั้งประโยชน์ทดแทนยังมี
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การก าหนดไว้เพียง 2 รูปแบบและเชื่อมโยงกับอัตราเงินสมทบที่ผู้ประกันตนต้องช าระ โดยผู้ประกันตนแบบสมัคร
ใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างที่เลือกรูปแบบที่ 1 ต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราเดือนละ 100 บาทซึ่งผู้ประกันตนจ่ายเอง 70 
บาทและรัฐบาลจ่ายสมทบ 30 บาท โดยจะได้รับประโยชน์ทดแทนทั้งสิ้น 3 กรณี คือ ประโยชน์ทดแทนกรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพและประโยชน์ทดแทนกรณีตาย ในขณะที่
ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างที่เลือกรูปแบบที่ 2 ต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราเดือนละ 150 บาทซึ่ง
ผู้ประกันตนจ่ายเอง 100 บาทและรัฐบาลจ่ายสมทบ 50 บาท โดยจะได้รับประโยชน์ทดแทนทั้งสิ้น 4 กรณี คือ 
ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ ประโยชน์ทดแทนกรณี
ตายและประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ด้านหลักเกณฑ์การสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนั้นจะสิ้นสุดลงด้วยสาเหตุ
ที่ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างถึงแก่ความตาย หรือได้เป็นผู้ประกันตนแบบบังคับ หรอได้เป็น
ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่เคยเป็นลูกจ้าง หรือแสดงความจ านงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนต่อไปนั่นเอง 
 หากวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดสวัสดิการด้านการประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคย
เป็นลูกจ้างของประเทศไทยและของต่างประเทศจะพบว่ากฎหมายประกันสังคมของต่างประเทศต่างให้ความส าคัญ
ต่อการจัดสวัสดิการด้านการประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคย เป็นลูกจ้าง โดยก าหนดเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ตลอดจนประโยชน์ทดแทนให้มีความใกล้เคียงกับผู้ประกันตนแบบบังคับที่เป็นลูกจ้าง เพ่ือให้การจัด
สวัสดิการด้านการประกันสังคมมีความครอบคลุมประชาชนทุกคนภายในรัฐ อันจะเป็นการลดภาระของรัฐในการ
จัดสวัสดิการด้านต่างๆให้แก่ประชาชนและสามารถน างบประมาณไปพัฒนาประเทศในด้านอ่ืนๆ และเป็นไปตาม
หลักการประกันสังคมที่มุ่งให้ประชาชนได้ร่วมกันเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข พ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
นั่นเอง จากผลสรุปดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยใคร่ขอเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านหลักเกณฑ์การเป็นผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้าง 
     ควรแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครเป็นผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างโดยเพ่ิม
ช่วงอายุของผู้มีสิทธิสมัครเป็นผู้ประกันตนเป็นอายุ 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ รวมทั้งให้สิทธิแก่บิดา
มารดาหรือหัวหน้าครอบครัวสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนแทนบุคคลในครอบครัวที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ได้ 
 2. ด้านประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้าง 
              ควรแก้ไขอัตราประโยชน์ทดแทนท่ีผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างมีสิทธิได้รับ โดยเพิ่ม
ประโยชน์ทดแทนดังต่อไปนี้ 
     2.1. ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย ควรเพ่ิมเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเข้า
รับการรักษาในสถานพยาบาลประเภทผู้ปุวยในตั้งแต่ 1 วันขึ้นไปเป็นอัตราวันละ 300 บาท ปีละไม่เกิน 30 วันและ
เพ่ิมเติมกรณีเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยกรณีไม่ ได้เข้ารับการรักษาใน
สถานพยาบาลประเภทผู้ปุวยใน แต่แพทย์ระบุให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการ
ขาดรายได้ในอัตราวันละ 300บาท ปีละไม่เกิน 30 วัน ทั้งนี้เงินทดแทนกรขาดรายได้ทั้ง 2 ประเภท เมื่อรวมกันแล้ว
ต้องไม่เกินปีละ 30 วัน โดยเงื่อนไขการเกิดสิทธิยังคงเดิม 
     2.2. ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ ควรให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนขาดรายได้ต่อเดือนเป็นตลอด
ชีวิต โดยเงื่อนไขการเกิดสิทธิยังคงเดิม 
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     2.3. ประโยชน์ทดแทนกรณีตาย ควรเพิ่มเงินค่าท าศพเป็นอัตรา 30,000 บาท โดยเงื่อนไขการเกิดสิทธิ
ยังคงเดิม 
     2.4. ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ควรเพ่ิมเงินบ าเหน็จชราภาพให้สูงขึ้นตามรูปแบบทางเลือกที่
ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างได้เลือกไว้ โดยผู้ประกันตนที่เลือกรูปแบบที่ 2 จะได้รับเงินบ าเหน็จ
ชราภาพเดือนละ 50 บาทและผู้ประกันตนที่เลือกรูปแบบที่ 3 จะได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพเดือนละ 100 บาท ซึ่ง
เงื่อนไขการเกิดสิทธิยังคงเดิม  
 และเห็นควรเพ่ิมประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างให้ใกล้เคียงกับ
ประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนแบบบังคับและผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่เคยเป็นลูกจ้าง ดังนี้ 
     2.5. ประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร
ส าหรับตนเองหรือภริยา หรือส าหรับหญิงซึ่งอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยากับผู้ประกันตนโดยเปิดเผย โดยให้จ่าย
ค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรแก่ผู้ประกันตนในอัตรา 5,000 บาทต่อการคลอดหนึ่งครั้ง ทั้งนี้
ต่อเมื่อภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันเข้ารับบริการทางการแพทย์ ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อย
กว่า 7 เดือน และประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรให้ผู้ประกันตนแต่ละคนมีสิทธิได้รับส าหรับการคลอดบุตรไม่
เกิน 2 ครั้ง 
     2.6. ประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี
สงเคราะห์บุตรส าหรับบุตรซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์จ านวนคราวละไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เกิด
ก่อนหรือหลังการเป็นผู้ประกันตน โดยให้เหมาจ่ายเป็นเงินในอัตรา 200 บาทต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคน ทั้งนี้ต่อเมื่อ
ภายในระยะเวลา 36 เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อย
กว่า 12 เดือน 
 3. ด้านอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้าง 
     ควรเพิ่มรูปแบบเงินสมทบเป็น 3 ทางเลือกและให้มีความสอดคล้องกับประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตน
แบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างมีสิทธิได้รับดังนี้ 
     รูปแบบที่ 1 จ่ายเงินสมทบเดือนละ 100 บาท โดยผู้ประกันตนจ่ายเอง 70 บาทและรัฐบาลจ่าย
อุดหนุน 30 บาทได้รับประโยชน์ทดแทน 3 กรณี คือ ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย 
ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพและประโยชน์ทดแทนกรณีตาย 
     รูปแบบที่ 2 จ่ายเงินสมทบเดือนละ 150 บาท โดยผู้ประกันตนจ่ายเอง 100 บาทและรัฐบาลจ่ายอุดหนุน 
50 บาทได้รับประโยชน์ทดแทน 4 กรณี คือ ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย ประโยชน์ทดแทน
กรณีทุพพลภาพ ประโยชน์ทดแทนกรณีตายและประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ 
      รูปแบบที่ 3 จ่ายเงินสมทบเดือนละ 350 บาท โดยผู้ประกันตนจ่ายเอง 200 บาทและรัฐบาลจ่าย
อุดหนุน 150 บาทได้รับประโยชน์ทดแทน 6 กรณี คือ ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย 
ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ ประโยชน์ทดแทนกรณีตาย ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ประโยชน์ทดแทน
กรณีคลอดบุตรและประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร 
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 โดยผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างมีสิทธิเลือกรูปแบบการจ่ายเงินสมทบได้เพียงหนึ่ง
ทางเลือกเท่านั้น แต่ทั้งนี้ผู้ประกันตนมีสิทธิเปลี่ยนการจ่ายเงินสมทบได้ปีละหนึ่งครั้ง 
 4. ด้านการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้าง 
 ควรเพ่ิมสาเหตุการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ไม่เคยเป็นลูกจ้าง โดยก าหนดให้ความเป็น
ผู้ประกันตนสิ้นสุดลงด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้คือ 4.1. ตาย 4.2. ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39   
4.3. แสดงความจ านงต่อส านักงานว่า ไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนต่อไป 4.4 ไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน   
4.5 ภายในระยะเวลา 12 เดือนส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ 9 เดือน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความกรุณาและความเมตตาจากท่าน 
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วิเชียรชม ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และให้
ข้อแนะน าในการเขียนวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ยังได้เพ่ิมเติมและตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาเพ่ือให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เขียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มณีศร ที่ได้รับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้ให้
ความรู้ ชี้แนะประเด็นปัญหาส าคัญอันเป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้ค าแนะน าในการค้นคว้า
ข้อมูลที่เก่ียวข้องต่อเนื้อหาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้แก่ผู้เขียน 
 ขอขอบพระคุณท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ ซึ่งได้กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ขอขอบพระคุณท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง ศรีสมวงษ์ ที่ได้รับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งคอยให้
ค าแนะน าชี้แนะประเด็นวิเคราะห์ต่างๆ ทั้งได้สละเวลาให้โอกาสเข้าพบ และให้ค าปรึกษา ตลอดจนให้ความเอาใจ
ใส่ห่วงใยผู้เขียนด้วยดีเสมอมา 
 ขอขอบคุณเป็นพิเศษส าหรับ ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานส านักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงรายทุก
คน รวมถึงกัลยาณมิตรทุกท่านที่คอยให้ก าลังใจและค าแนะน าในระหว่างที่ท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
 ผู้เขียนขอมอบคุณค่าและประโยชน์จากการค้นคว้าอันพึงมีของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ให้แก่บิดามารดา ที่ได้
ให้ความรักและก าลังใจแก่ผู้เขียน รวมถึงครูและอาจารย์ทุกท่านที่ได้กรุณาอบรมสั่งสอนผู้เขียนตลอดมา ตลอดจน
ผู้มีพระคุณทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้หากมีข้อบกพร่องประการใดผู้เขียนขอน้อมรับไว้
แต่เพียงผู้เดียว 
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือส่งเสริมความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เร่ืองพื้นที่ผิวและปริมาตรส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL PACKAGE ON USING OF SSCS MODEL TO 
PROMOTE THE ABILITY TO SOLVE MATHEMATICAL PROBLEMS IN SURFACE AREA 

AND CAPACITANCE FOR THE MATHAYOMSUKSA III 
 

ณัฐชยา  นาควิสุทธิ์1 สายฝน  วบิูลรังสรรค์2 
Natchaya  Nakvisoot,  Saifon  Vibulrangson 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้  ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย  คือ  1)เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร  
2)เพ่ือศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS  เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร  3)เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ 
SSCS กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ จ านวน 31 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยมีแบบ
แผนการวิจัยคือแบบ One – group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่           
ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนแบบปลายเปิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 
(  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รวมถึงค่า t-test Dependent และ t-test one Samples และใช้การ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา  

จากผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า 1) ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดและมีประสิทธิภาพ 
79.63/84.44 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 75/75 2) นักเรียนที่ เรียนด้วยชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ 
SSCS เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลังเรียนสูงกว่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 
อย่างมีนยัส าคัญทางสถิตที่ระดับ .01  และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบ SSCS  โดยรวมเป็นที่น่าพอใจ 

 
ค าส าคัญ : ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS,  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
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Abstrect 
The independent study purposes were: 1) to creat the instructional package on using of 

sscs model to promote the ability to solve mathematical problems in surface area and 
capacitance for the mathayomsuksa III students. 2) to trial the instructionalpackage on using of 
sscs model to promote the ability to solve mathematical problems in surface area and 
capacitance for the mathayomsuksa III students. 3) to study student’s satification toword 
learning by using the instructional package on using of sscs model to promote the ability to 
solve mathematical problems in surface area and capacitance for the mathayomsuksa III 
students. The sample group in this studying was purposesive sampling by 31 students. The 
research design is One Group Pretest – Posttest Design. The research instruments compose the 
instructional package, vability to solve mathematical problems and questionnaire satification. 
The statistics for data analysis are average value ( ), standard deviation (S.D.), t-test dependent 
and t-test one sample. 
 The results of the study revealed that: 1. The instructional package on using of sscs 
model to promote the ability to solve mathematical problems in surface area and capacitance 
for the mathayomsuksa III students had the efficiency (E1/E2) at 79.63/84.44 which follow the 
standard criterion 75/75. 2. The students who had studied with the instructional package on 
using of sscs model to promote the ability to solve mathematical problems in surface area and 
capacitance for the mathayomsuksa III students had after learning achievement higher than 
before learning at the statistical significant .01 and learning achievement after was higher than 
criterion 75 percent at the statistical significant .01 3. The students had highly satisfied learning 
by using the instructional package on using of sscs model to promote the ability to solve 
mathematical problems in surface area and capacitance for the mathayomsuksa III students in 
the overall were satisfactory. 
 
Keywords  :  Instructional Package, SSCS Model, ability To Solve Mathematical  Problems. 
 
บทน า 
 แม้ว่าวิชาคณิตศาสตร์จะเป็นวิชาที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อมนุษย์  แต่ในสภาพการ
จัดการเรียนการสอนในปัจจุบันพบว่า ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากค่าสถิติผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ใน 2 ปีที่ผ่านมา พบว่า วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2557 และประจ าปีการศึกษา 2558  มีคะแนนเฉลี่ย 29.65 และคะแนนเฉลี่ย 32.40 
ตามล าดับจะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง 50 คะแนน โดยเฉพาะปีการศึกษา 2558 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ย         
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ในระดับภาคเหนือ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.54 และในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40  มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 29.33 และโดยทั้งสามระดับมีค่าเฉลี่ยไม่ถึง 50 คะแนนด้วยเช่นกัน  ส าหรับโรงเรียนชนแดนวิทยาคม  
ก็มีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ด้วยเช่นกัน  ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.86 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 50 และยังต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยในทุกที่กล่าวมา 
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2558) ซึ่งจากที่กล่าวมาจะพบว่าผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ
ต่ ามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนประสบปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์และปัญหาที่พบมากเรื่องหนึ่งเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยนักเรียนไม่สามารถแสดงแนวคิดหรือวิธีการแก้ปัญหา
ได้ (กองสิน อ่อนวาด, 2550 ; อรชร ภูบุญเติม, 2550) และเมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ต่ ากว่าเกณฑ์มาก โดยเฉพาะเรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร จากการสังเกตการท า
แบบฝึกหัดของนักเรียน พบปัญหา คือนักเรียนโดยส่วนมากไม่เข้าใจ เนื้อหา และไม่สามารถแก้ปัญหาได้  ผู้สอนใช้
วิธีการสอนเนื้อหาโดยการอธิบายและการเขียนบนกระดานด า พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์  ดังที ่ สิริพร ทิพย์คง, 2544, หน้า 4 ได้กล่าวไว้ว่า “นักการศึกษาคณิตศาสตร์ต่างยอมรับว่า การแก้ปัญหา
เป็นหัวใจของคณิตศาสตร์  นักเรียนต้องอาศัยความคิดรวบยอด ทักษะการคิดค านวณ หลักการ กฎและสูตรต่างๆ 
น าไปใช้แก้ปัญหา โดยเฉพาะทักษะในการแก้ปัญหามีความส าคัญต่อชีวิตและสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้   ซึ่งการ
สอนนักเรียนให้รู้จักแก้ปัญหาจะช่วยส่งเสริมให้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล  มีขั้นตอน มีระเบียบแบบแผน และรู้จัก
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง” ดังนั้นในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ควรให้ความส าคัญกับกระบวนการแก้ปัญหาซึ่ง
นับเป็นทักษะและกระบวนการหนึ่งตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นอกจากนี้ยัง
พบข้อมูลจากหลายๆ หน่วยงานที่มีปัญหามากในเรื่องการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  นักเรียนบกพร่องในการอ่าน
และท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา ไม่สามารถแปลความหมายของโจทย์ ระบุสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบไม่ได้ บอกสิ่งที่
โจทย์ก าหนดไม่ถูกต้อง ขาดความเข้าใจในกระบวนการหรือวิธีการแก้โจทย์ปัญหา (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555, หน้า 177)   
 จากข้างต้นที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่านักเรียนมีปัญหาในด้านความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
นักเรียนขาดความเข้าใจในกระบวนการหรือวิธีการแก้โจทย์ปัญหาและไม่สามารถแสดงแนวคิดหรือวิธีการแก้ปัญหา
ได้  ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล ดังนั้นในการจะพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์จึงควรจะจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการให้นักเรียนได้ฝึกคิด  ฝึกปฏิบัติและให้เหตุผลในการท า
กิจกรรมด้วย ซึ่งแนวทางหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ได้ คือ การสอนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรม ซึ่งชุด
กิจกรรมได้รับการยอมรับว่าเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ครูเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน โดยประกอบด้วยวัสดุ
อุปกรณ์หลายๆ อย่างที่ช่วยในการเรียนรู้ โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างอิสระและตามความสนใจ มี
ความเชื่อมั่นสามารถประเมินผลตนเองได้และใช้วิธีการสอนที่เน้นทักษะการแก้ปัญหา ซึ่งในชุดกิจกรรมจ าเป็นต้อง
อาศัยแนวคิดในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา วิธีการศึกษาพบว่าการจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบ SSCS (Pizzini, Shaparson & Abell, 1989, pp. 523 – 543 อ้างอิงใน ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 2552, 
หน้า 258-265) เป็นวิธีสอนอย่างหนึ่งที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาและให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลมุ่งให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูเป็นเพียงผู้น าเสนอปัญหาและเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนคิดค้นคว้าด้วยตนเอง มี 4 
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ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 Search : S เป็นขั้นตอนการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา และการแยกประเด็น ของ
ปัญหา ขั้นตอนที่ 2 Solve : S เป็นขั้นตอนในการวางแผนและการด าเนินการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ ขั้นตอนที่ 3 
Create : C เป็นขั้นของการน าผลที่ได้มาจัดกระท าเพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจและเพ่ือ สื่อสารกับคนอ่ืนได้ และขั้นตอน
ที่ 4 Share : S เป็นขั้นของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลและวิธีการแก้ไข ปัญหาจะเห็นได้ว่าวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบ SSCS มีแนวคิดที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ที่ให้
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเนื่องจากวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เป็นวิธีสอนที่เน้นทักษะ
การแก้ปัญหา ซึ่งการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จัดเป็นเปูาหมายสูงสุดของการสอนคณิตศาสตร์ (ชมนาด สืบศรี, 
2533, หน้า 30) ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการสอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงดังนั้นจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  
โดยใช้ชุดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียน ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้และจะได้น า 
ผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

2. เพ่ือศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

2.1 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ก่อนและหลังโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตรกับเกณฑ์ร้อยละ 75 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 1.  หลักสูตรแกนกลางการการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 2.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรม 
 3.  เอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ เอสเอสซีเอส (SSCS) 
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 4.  เอกสารที่เก่ียวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 5.  รูบริคส์ (rubrics) 
 6.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ด าเนินตามขั้นตอนดังนี้ 
 1.  สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 1.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
       ก.  ผู้ให้ข้อมูลในการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม 
  1)  ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน  จ านวน 2 คน     
  2)  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์  จ านวน 3 คน 
        ข.  ผู้ให้ข้อมูลในการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

1)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนชนแดนวทิยาคม  
จ านวน 3 คน   

2)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนชนแดนวทิยาคม  
จ านวน 9 คน   

3)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม  
จ านวน 27 คน   

1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
        1. แบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ  

2. ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS   เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 2. การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

2.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 31 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือความสามารถ

ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
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2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

2.3 แบบแผนการวิจัยที่ใช้ทดลองครั้งนี้ คือ แบบแผนการวิจัย One Group Pretest – Posttest Design  
3.  ศึกษาความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
  3.1)  แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 31 คน   
 3.2)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนแบบปลายเปิดที่มีต่อการเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง
พ้ืนที่ผิวและปริมาตร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
 
ผลการวิจัย 
 มีผลการวิจัยเสนอตามล าดับการด าเนินการวิจัยดังนี้      
           ตอนที่ 1 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3             
ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอผลการวิจัยเป็น 2 ประเด็น ดังนี้  

1.1  ด้านความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า มีค่าเฉลี่ยความ
เหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับ 4.42 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก   

1.2  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 75/75  
พบว่า  มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 77.78/85.55 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ 75/75 
  ตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า   

2.1  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ก่อนและหลังโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ผลการทดสอบคะแนนก่อน
เรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.21 และมีผลการทดสอบคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
31.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.50 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า 
คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

2.2  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตรกับเกณฑ์ร้อยละ75 พบว่า ผลการทดสอบคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
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31.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.50 คิดเป็นร้อยละ 77.98 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบหลัง
เรียน พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
พบว่า ด้านสื่อการเรียนการสอน ประเด็นตัวหนังสือสวย อ่านง่าย เข้าใจง่าย เป็นระเบียบ สะอาด เหมาะสม อ่าน
แล้วเข้าใจ มีความถ่ีมากที่สุด ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ประเด็นมีการสอนที่แปลกใหม่ มีกิจกรรมมากมายใน
การสอน สนุกสนาน ตื่นเต้น ตลอดเวลาไม่เครียด เรียนแล้วมีความสุข และด้านประโยชน์ที่ได้รับ ประเด็นเข้าใจ 
เนื้อหาในการเรียนดีมาก 
 
สรุปผล 
 1.  ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร  ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดและมีประสิทธิภาพ 79.63/84.44  ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีตั้งไว้คือ  75/75   
 2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และหลังเรียนสูงกว่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .01 
และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS โดยรวมเป็นที่น่าพอใจ 
 
อภิปรายผล 

1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 พบว่า ชุดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 3 ชุด  ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก  และผลการหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 79.63/84.44 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ 75/75 ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรม
ของบัทท์ส (Butts, 1974, pp.85 อ้างอิงใน มณีรัตน์ พูลทรัพย์, 2553, หน้า 11)  และวิชัย วงศ์ใหญ่ (2525, หน้า 
189-192) โดยเริ่มศึกษาหนังสือเรียน วารสาร บทความ เอกสารอ่ืนๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์และ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ แล้วด าเนินการสร้างชุดกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยคู่มือการใช้บัตรเนื้อหา บัตร
กิจกรรม แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ แล้วตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบของ
ชุดกิจกรรม ซึ่งมีความเหมาะสมในระดับมาก และในส่วนประสิทธิภาพ เท่ากับ 79.63/84.44 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ 75/75 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS จากการที่ผู้เรียนท า
แบบทดสอบย่อยหลังใช้ชุดกิจกรรมทั้ง 3 ชุด แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย เมื่อนักเรียนหาค าตอบผิดคือจะไม่ได้
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คะแนนเลย ส่วนคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบหลังเสร็จสิ้นการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมทั้งหมด เป็น
แบบทดสอบแบบอัตนัย ที่วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นขั้นตอนตามกระบวนการของ SSCS 
ซึ่งแต่ละขั้นจะมีการให้คะแนนทุกข้ันตอนตามเกณฑ์ของการวัดความสามารถนั้นๆ จะพบว่าในขั้นที่ 1 ผู้เรียนค้นหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและการแยกแยะประเด็นของแก้ปัญหา และข้ันที่ 2 ผู้เรียนวางแผนและการด าเนินการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการ ต่างๆ ผู้เรียนจะท าคะแนนในส่วนนี้ได้สูงทุกคนส่งผลให้ประสิทธิภาพของ E2 สูงกว่า E1   
  2.  ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคะแนนทดสอบ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องมาจากผู้วิจัยได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ SSCS ซึ่งมีกระบวนการ
และขั้นตอนในการส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา ท าให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้เป็น
อย่างดี และนักเรียนยังได้รับการฝึกฝนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามกระบวนการโจทย์ปัญหา 4 ขั้นตอนใน
กระบวนการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวลจันทร์ ผมอุดทา (2545, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ผลของการสอนโดยใช้โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่2 พบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าร้อยละ 
50 ที่ก าหนดไว้ และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS สูง
กว่านักเรียนที่สอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
 3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจการใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า การศึกษา
ความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 3 ด้าน ดังนี้ 

3.1 ด้านสื่อการเรียนการสอน รูปแบบของเล่มสวยงาม เรียบร้อย เหมาะสมน่าเรียนรู้ เห็นแล้วอยากเรียน 
ตัวหนังสือสวย อ่านง่าย  เข้าใจง่าย เป็นระเบียบ สะอาด เหมาะสม อ่านแล้วเข้าใจ รูปภาพและตัวการ์ตูนมีความ
น่าสนใจ สวยงาม น่ารักๆ สดใส มีสาระมากมาย น่าสนใจ   

3.2 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีการสอนที่แปลกใหม่ มีกิจกรรมมากมายในการสอน สนุ กสนาน 
ตื่นเต้นตลอดเวลาไม่เครียด เรียนแล้วมีความสุข ได้ท างานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืน กลุ่มอ่ืนๆ และกลุ่มตนเอง ได้แสดง
ความคิดเห็น ฝึกการเขียนความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่น ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง   

3.3  ด้านประโยชน์ที่ได้รับ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และในระดับต่อไปได้  รับความรู้มากมาย เข้าใจ
เนื้อหาในการเรียนดีมาก  ส่งเสริมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีความชอบ มีความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์            
รักคณิตศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนรู้  

 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้  ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาและความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายท่าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่าน ดร.สายฝน วิบูลรังสรรค์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้สละเวลาให้ค าแนะน าตลอดจนตรวจสอบ
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แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ 
ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาให้ค าแนะน า แก้ไข และตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
จนท าให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้สมบูรณ์ ขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนชนแดนวิทยาคม 
อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2559 ทุกคนที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบ SSCS ท าให้การศึกษาครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมบูรณ์ ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่กรุณาให้ค าชี้แนะและให้ค าปรึกษา คอยเป็นก าลังใจในการจัดท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ฉบบันี้ ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนพ่ี เพ่ือน น้องและทุกคนทุกท่าน ที่
ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นก าลังใจในการจัดท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
คุณค่าและประโยชน์ใดๆจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาคุณ พระรัตนตรัย คุณบิดา
มารดา และคุณครูอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทความรู้แก่ผู้ศึกษาค้นคว้าด้วยดีเสมอมา  
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แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพื้นที่สูง 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

The guideline of good attribute of administrator in areas of high basic education 
 

 ดร.นลธวัช  ยุทธวงศ์ และคณะ1  
 Dr.Nontawat  Yuttawong and associates  

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
วิธีด าเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาความต้องการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขต
พ้ืนที่สูง รวมทั้งสิ้น 123 คน และตรวจสอบความต้องการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง จ านวน 15 คน 2) สร้างแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและการสนทนากลุ่มของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง จ านวน 13 คน และด าเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทางการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง จ านวน 20 
คน 3) การด าเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง รวม
ทั้งสิ้น 123 คน 4) ประเมินแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
เขตพ้ืนที่สูง โดยใช้แบบสอบถามจากผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง จ านวน 123 คน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในเขตพ้ืนที่สูง พบว่า ความต้องการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
เขตพ้ืนที่สูง จ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาที่ด ารงต าแหน่ง 1) ไม่เกิน 4 ปี มีความต้องการ
ในการพัฒนา เรื่อง ความมุ่งมั่นทุมเท มีจิตอาสา จิตวิญญาณที่จะปฏิบัติหน้าที่ในเขตพ้ืนที่สูง 2) มากกว่า 4 ปี แต่
ไม่เกิน 8 ปี มีความต้องการในการพัฒนา เรื่อง ความสามารถเชิงบูรณาการในการบริหารงานให้สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน และ 3) มากกว่า 8 ปี มีความต้องการในการพัฒนา เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีเครือข่าย
ทางวิชาการ 
 2. ผลการสร้างแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขต
พ้ืนที่สูง พบว่า แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง 
ประกอบด้วย 1) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง 2) ขั้นตอนการ
                                                             
1 อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก Email : nontawat192498@gmail.com โทร 08-5034-9942 
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พัฒนา มี 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การด าเนินการก่อนการพัฒนา ขั้นที่ 2 การด าเนินการพัฒนา และขั้นที่ 3 การ
ด าเนินการหลังการพัฒนา ผลการตรวจสอบแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์และความถูกต้องครอบคลุม อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
 3. ผลการด าเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง 
พบว่า มีการสร้างเครือข่ายของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง จ านวน 10 เครือข่าย  โดยกลุ่ม
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ด ารงต าแหน่ง ทั้ง 3 กลุ่มคือ 1) ไม่เกิน 4 ปี 2) มากกว่า 4 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี และ 3) 
มากกว่า 8 ปี มีกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนา คือ การส ารวจความต้องการในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
การศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาโดย
การเชิญวิทยากรซึ่งเป็นยอดครูผู้มีอุดมการณ์มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
 4. ผลการประเมินแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขต
พ้ืนที่สูงของกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูงที่ ทั้ง 3 กลุ่ม โดยพิจารณาด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนา ด้านกระบวนการพัฒนา และด้านผลที่ได้รับจากการพัฒนาทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ : ความต้องการในพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์, ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง  
 
ABSTRACT 
 The research objectives was to study guideline of good attribute of administrator in 
areas of high basic education; the specific objectives were 1) to study needs in good attribute 
development of administrator in areas of high basic education 2) to construct the guideline of 
good attribute of administrator in areas of high basic education, 3) to perform the good attribute 
development of administrator in areas of high basic education, and 4) to evaluate the guideline 
of good attribute of administrator in areas of high basic education.   
 The research procedures were 4 steps;  
 The 1st step; the questionnaires was used in asking the 123 administrators from areas of 
high basic education. The 15 persons were checked the needs in good attribute development 
of administrator in areas of high basic education.   
 The 2nd step; the interview form and Focus Group Discussion were used by asking the 13 
experts to set the guideline. After that the guideline was inspected by 20 experts.    
 The 3rd step; the guideline of good attribute was brought to use with the   administrator 
in areas of high basic education.   
 The 4th steps; the questionnaire was used for 123 administrators for evaluation. The data 
were analyzed by using mean, SD., and content analysis. 
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 The research results were as follows; 
 1. The needs in good attribute development of administrator in areas of high 
basic education were found that there were 3 groups 1) the administrators who were in position 
less than 4 years needed the dedication, volunteer, working mind in the backcountry areas, the 
knowledge in local language, the network for educational management. 2) the administrators 
who were in position between 4-8 years needed the ability of integration management, the 
vision in giving chance in this areas, and team setting. 3) the administrators who were in position 
more than 8 years needed learning exchange, academic network, knowledge about innovation 
for students in this areas. 
 2. The guideline of good attribute of administrator in areas of high basic education. 
There were 3 stages of guideline. 1st the pre-development stage; the network setting, needs 
analyzed, and set the guideline. 2nd the development stage; giving knowledge and awareness, 
the workshop studying, and learning in the best practice schools and School based training, 
conclusion, knowledge presentation. 3rd the after development stage; knowledge applied, 
followed up, supporting, summarization and learning exchange, and extend result. The result of 
examined the guideline of good attribute of administrator in areas of high basic education was 
found that there were appropriate, possibility, useful, and accuracy. 
 3. The result of performance the good attribute development of administrator 
in areas of high basic education, the 10 networks were set in these areas. The development 
activities were needs surveying in good attribute development, the field trip in the best practice 
school, the workshop training course for administration. The details were as follows; 
  3.1 The administrators who were in position less than 4 years; the awareness, the 
dedicated, service mind, setting the clear target, workshop training course, the teachers should 
have good knowledge, ideal, and understand the instruction, setting the leader and can 
coordinate with people in areas. 
  3.2 The administrators who were in position between 4-8 years; vision in education, 
learning in the best practices school, using the knowledge in development planning that 
relevant with the needs or problems of areas, setting the teamwork, and praise when they were 
succeed.   
  3.3. The administrators who were in position more than 8 years; the innovation 
development, use the inquiry learning, and application of working, set the policy in using 
recourses, sharing system, the administrators were visited by the CEO of province, district, and 
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region regularly. The vision was constructed by setting teamwork, set the rules, followed up and 
helping for target and potential. 
 4. The results of evaluation the guideline of good attribute of administrator in areas of 
high basic education; the 3 groups evaluated the factors of development, the development 
process and the output of development in the highest level of mean. 
 
Keywords : Guideline of good attribute , Administrator in areas of high basic Education 
 
บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติถึงสิทธิของบุคคลในการรับ
การศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ดังนั้น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติที่ถือเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยเฉพาะในหมวดที่ 2 ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาที่ก าหนดให้การศึกษาต้อง
จัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ทั่วถึง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกลุ่มเปูาหมายอย่างมีคุณภาพ แต่ประเทศไทยยังมีเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาและ
อุปสรรคต่อการได้รับบริการทางการศึกษาจึงท าให้การจัดการศึกษาไม่บรรลุตามเปูาหมายที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติไว้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนในประเทศไทย แต่จากสถิติการคงอยู่ของนักเรียนที่เรียนจนจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ มีเพียงร้อยละ 80 และพบว่ามีนักเรียนหลุดจากระบบปีละประมาณ 200,000 คน ตัวเลข
สะสม 10 ปี เด็กและเยาวชนในช่วงอายุ 15-25 ปี ที่ไม่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงมีจ านวนกว่า 2 ล้านคน (สภา
การศึกษาแห่งชาติ, 2552) เกิดความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจและปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหาการแพร่ระบาดของยา
เสพติด ปัญหาการท าลายสิ่งแวดล้อม ปัญหาสุขภาพอนามัย ปัญหาแรงงานไร้ฝีมือ และปัญหาการค้ามนุษย์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่สูง ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และให้ความส าคัญกับการหา
เลี้ยงชีพมากกว่าการส่งเสริมให้บุตรหลานได้รับการศึกษา หน่วยงานภาครัฐเข้าไปดูแลได้ไม่ทั่วถึง จึงท าให้เกิด
ปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย และเกิดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาขึ้นสอดคล้องกับผลการศึกษาของสถาบันวิจัย
และพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์กรมหาชน, 2559 : ออนไลน์) ที่ได้สรุปสภาพปัญหาของชุมชนพ้ืนที่สูงว่า ประชากรส่วน
ใหญ่ขาดความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต มีการบุกรุกพ้ืนที่ปุา ท าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นปุา
ต้นน้ า มีปัญหาสุขภาพอนามัย แรงงานไร้ฝีมือ มีการค้ามนุษย์ และเกิดปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน ปัญหา
เหล่านี้หากไม่ได้รับการแก้ไขจะเป็นตัวถ่วงการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม สังคมในวงกว้างทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งบั่นทอนศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศกับประชาคมโลก 
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 จากสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่สูงสอดคล้องกับรายงานของส านักงานบริหารยุทธศาสตร์
และบูรณาการศึกษาที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กลุ่ม 16 จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ในด้าน
จุดอ่อนของการจัดการศึกษาพบว่า 1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาลดลง 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่
เพียงพอ 3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่พร้อมและไม่ทันสมัย 4) อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการไม่พร้อม ครุภัณฑ์มี
อายุการใช้งานมาก 5) ครูมีวุฒิไม่ตรงกับภาระงาน โยกย้ายบ่อย และขาดการพัฒนา 6) เปลี่ยนผู้บริหารบ่อย 7) 
โรงเรียนขนาดเล็กมีมาก 8) ผู้ปกครองและชุมชนมีฐานะยากจนต้องหาเลี้ยงชีพจึงมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
น้อย (ส านักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาที่ 1, 2554) สาเหตุส าคัญอีกประการหนึ่งในการจัดการศึกษา
ในเขตพ้ืนที่สูง พบว่า ผู้บริหารขาดขวัญและก าลังใจ โยกย้ายบ่อย ขาดความมุ่งมั่นทุมเท มองปัญหาเป็นด้านลบอีก
ทั้งหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถให้การสนับสนุน ส่งเสริมสวัสดิการ ความก้าวหน้า
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดารแตกต่างจากพ้ืนที่ปกติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วชิราพร  
สุวรรณศรวล (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกส าหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาใน
เขตพ้ืนที่สูงภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ได้สรุปปัญหาการจัดการศึกษาของนักเรียนบนพ้ืนที่สูงสอดคล้องกับ
รายงานของส านักงานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน พบว่า 1) ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาลดลง 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ 3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่
พร้อมและไม่ทันสมัย 4) อาคารสถานที ่ห้องปฏิบัติการไม่พร้อม ครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานมาก 5) ครูมีวุฒิไม่ตรงกับ
ภาระงาน ย้ายบ่อยและขาดการพัฒนา 6) เปลี่ยนผู้บริหารบ่อย 7) โรงเรียนขนาดเล็กมีมาก 8) ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีฐานะยากจนต้องหาเลี้ยงชีพจึงมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนต์นภัส 
มโนการณ์ (2555 : 166-173) ที่ศึกษาเรื่อง เงื่อนไขความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนขั้นพ้ืนฐานบนพ้ืนที่สูงและ
ทุรกันดาร ได้แก่ นโยบายการจัดการศึกษาต้องชัดเจน ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับพ้ืนที่รวม สร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริหารและครู จัด
สวัสดิการที่เหมาะสม เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ ปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดจนการให้รางวัล 
และการยกย่องเชิดชูเกียรติ ทั้งนี้ผู้บริหารและครูต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในบริบทสภาพแวดล้อม สังคม 
และวัฒนธรรมของชุมชนเป็นอย่างดี และที่ส าคัญที่สุดต้องเป็นผู้มีความมุ่งมั่น เสียสละ มีจิตวิญญาณอาสา และมี
อุดมการณ์ของความเป็นคร ู 
 นอกจากนั้นมีนักวิชาการหลายท่านที่ค้นพบว่า ในการปฏิรูปการศึกษานั้นต้องมีการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มีคุณลักษณะภาวะผู้น าที่เหมาะสม โดยคุณลักษณะภาวะผู้น าเป็นคุณลักษณะพ้ืนฐานของผู้บริหารที่
จะช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความมั่นใจและเป็นหลักในการปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลต่อการประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ส าเนา หมื่นแจ่ม (2555) ที่ศึกษาเรื่อง องค์ ประกอบภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขั้นพ้ืนฐานพ้ืนที่สูงพบว่า มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีอุดมการณ์ 
2) ความคิดสร้างสรรค์ 3) การเป็นแบบอย่างที่ดี 4) การสร้างแรงบันดาลใจ และ 5) การสร้างวัฒนธรรมการท างาน
แบบมีส่วนร่วม ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนขั้นพ้ืนฐานบนพื้นที่สูงจึงมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการศึกษา มีการ
ท างานเป็นทีมให้การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากสภาพบริบทของพ้ืนที่จึงควรต้องมีคุณลักษณะ ความรู้ 
ความสามารถที่มีลักษณะเฉพาะ จึงจะสามารถจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนในพ้ืนที่เหล่านี้ได้รับโอกาสในการเข้าถึง
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บริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ภูเขาสูง โดยมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งจะน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการศึกษา
ในบริบทของพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยคณะท างาน
จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายการจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานจากองค์การยูนิเซฟแห่ง
ประเทศไทย และได้ด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ถึง เดือนกันยายน 2557 และ
สามารถถอดแบบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง ได้ดังนี้ 1) การปฏิบัติ
ตน ได้แก่ การมีอุดมการณ์ การเป็นผู้ที่มีความสามารถรอบด้าน การเป็นแบบอย่างที่ดี 2) ความรู้และทักษะ ได้แก่ 
ความรู้ และทักษะ 3) การปฏิบัติงาน ได้แก่ การสร้างวัฒนธรรมในการท างานแบบมีส่วนร่วม การสร้างแรงบันดาล
ใจ การสร้างเครือข่าย หลังจากได้คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว คณะผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อเสนอของ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพ้ืนที่สูงที่มีผลปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและผู้ทรงคุณวุฒิ สร้างกระบวนการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง มีลักษณะเป็นการบูรณาการ ซึ่งมี
ขั้นตอนการพัฒนา 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การด าเนินการก่อนการพัฒนา 2) การด าเนินการพัฒนา และ 3) หลังการ
ด าเนินการพัฒนา  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่จัดการศึกษาจึงมีความตระหนักและมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาการบริหารและส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกลุ่มเปูาหมาย 
จึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง เพ่ือให้
สามารถบริหารสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่สูงอย่างเต็มความสามารถและเต็มศักยภาพ เหมาะสมกับการจัดการศึกษา
ในบริบทของพ้ืนที่สูง และสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความต้องการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
เขตพ้ืนที่สูง 
 2. เพ่ือสร้างแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง 
 3. เพ่ือการด าเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง 
 4. เพ่ือประเมินแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขต
พ้ืนที่สูง 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
 การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาและค้นคว้าเอกสาร
และการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้เรียบเรียงไว้ดังนี้ 
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 1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2. แนวคิดการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 
 3. รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่สูงและถ่ินทุรกันดาร 
 4. ความเป็นมาของการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่สูง 
 5. แนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความต้องการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง แบ่งออกเป็น 2 ขั้น ได้แก่ 
  ขั้นที่ 1 ศึกษาความต้องการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง โดยใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มที่ประสงค์เข้าร่วมการพัฒนาด้วยความสมัครใจ 
จ านวน 123 คน  
 ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความต้องการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง โดยการสนทนากลุ่ม แหล่งข้อมูลคือ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง ซึ่งมี
ผลงานเป็นที่ปรากฏและได้รับการยอมรับ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 15 คน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
เขตพ้ืนที่สูง แบ่งออกเป็น 2 ขั้น ได้แก ่
  ขั้นที่ 1 สร้างแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขต
พ้ืนที่สูง แหล่งข้อมูลคือ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง ซึ่งมีผลงานเป็นที่ปรากฏ
และได้รับการยอมรับ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 13 คน ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ 
  ขั้นที่ 2 ตรวจสอบแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในเขตพ้ืนที่สูง แหล่งข้อมูลคือ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง ซึ่งมีผลงานเป็นที่
ปรากฏและได้รับการยอมรับ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 20 คน ตามเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ 
 ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง แหล่งข้อมูลคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีประสงค์เข้าร่วมการพัฒนาด้วยความสมัครใจ จ านวน 123 คน  
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง แหล่งข้อมูลคือ 1)  ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง ได้มาโดยการเลือกแบบ
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เจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 123 คน โดยใช้แบบสอบถาม และ 2) ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
เขตพ้ืนที่สูง ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 15 คน โดยใช้การประชาพิจารณ์ 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในเขตพ้ืนที่สูง จ าแนกตามระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง มีดังนี้ 
  1.1 กลุ่มผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งไม่เกิน 4 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( = 4.52) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ การปฏิบัติตน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( = 4.58) ความรู้และทักษะ อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.52) และการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ
มาก ( = 4.47) ตามล าดับ 
  1.2 กลุ่มผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งมากกว่า 4 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.32) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ 
ความรู้และทักษะ อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.51) การปฏิบัติตน อยู่ในระดับมาก  (   = 4.25) และการปฏิบัติงาน 
อยู่ในระดับมาก ( = 4.23) ตามล าดับ 
  1.3 กลุ่มผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งมากกว่า 8 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.47) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ การปฏิบัติงาน อยู่
ในระดับมากท่ีสุด (   = 4.74) ความรู้และทักษะ อยู่ในระดับมาก (  = 4.32)  และการปฏิบัติตน อยู่ในระดับมาก  
(  = 4.31) ตามล าดับ 
 ผลการตรวจสอบความต้องการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง จ าแนกตามระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง มีดังนี้  
 กลุ่มผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งไม่เกิน 4 ปี ข้อท่ีมีค่าความถี่สูงสุด 3 ล าดับแรก คือ ด้านการปฏิบัติตนได้แก่ 
ความมุ่งม่ันทุมเท มีจิตวิญญาณอาสา ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในเขตพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดาร (f=15) ด้านความรู้และ
ทักษะ ได้แก่ ความรู้และความเข้าใจภาษาท้องถิ่น ทวิภาษา (f=14) ด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ เครือข่ายการจัด
การศึกษาในรูปแบบชมรมนักจัดการศึกษาพ้ืนที่สูงถิ่นทุรกันดาร (f=13) 
 กลุ่มผู้บริหารที่ด า รงต าแหน่งมากกว่า 4 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี ข้อที่มีค่าความถี่สูงสุด 3 ล าดับแรก คือ ด้าน
ความรู้และทักษะ ได้แก่ ความสามารถเชิงบูรณาการในการบริหารงานให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน  ( f=15) 
ด้านการปฏิบัติตน ไดแ้ก่ วิสัยทัศน์ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดาร (f=
14) ด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ การสร้างทีมงานและใช้การท างานเป็นทีม (f=13) 
 กลุ่มผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งมากกว่า 8 ปี ข้อที่มีค่าความถี่สูงสุด 3 ล าดับแรก คือ ด้านการปฏิบัติงาน 
ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีเครือข่ายทางวิชาการ (f=15) ด้านความรู้และทักษะ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ
นวัตกรรมในการจัดการศึกษาส าหรับโรงเรียนในพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ( f=14) ด้านการปฏิบัติตน ได้แก่ 
วิสัยทัศน์ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดาร (f=13) 
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 2. ผลการสร้างแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขต
พ้ืนที่สูง มี 3 ขั้น ดังนี้   
 ขั้นที่ 1 การด าเนินการก่อนการพัฒนา ได้แก่ 1. การสร้างเครือข่าย 2. การวิเคราะห์ความต้องการ 3. 
การก าหนดแนวทาง   
 ขั้นที่ 2 การด าเนินการพัฒนา ได้แก่ 1. การให้ความรู้และสร้างความตระหนัก 1.1 การศึกษาด้วย
ตนเอง 1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ 1.2.1 การหนุนน า 1.2.2 การศึกษารายกรณี 2. การศึกษาพ้ืนที่จริง 
2.1 การใช้สถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี เป็นสถานที่ในการศึกษาดูงาน 2.2 การใช้สถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่
ดีเป็นสถานที่ในการฝึกงาน 3. การสรุป น าเสนอองค์ความรู้ และประเมินผล 
 ขั้นที่ 3 การด าเนินการหลังการพัฒนา ได้แก่ 1. การประยุกต์ใช้ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับน าไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในสถานศึกษาของตนเอง 2. การติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุน เป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจโดยใช้การหนุนน า 3. การสรุปและรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการบริหาร
สถานศึกษา 4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและขยายผล เป็นการแลกเปลี่ยนวิธีการ แนวคิดใหม่หรือ
นวัตกรรมพร้อมทั้งผลงานที่ได้น าไปใช้ในการบริหารงานในสถานศึกษาจนประสบผลส าเร็จเพ่ือเป็นต้นแบบให้แก่
ผู้อื่นได้น าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
 ผลการตรวจสอบแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
เขตพ้ืนที่สูง มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ และความถูกต้องครอบคลุม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
 3. ผลการด าเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง  
จ าแนกตามระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง มีดังนี้ 1) วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาของกลุ่ม 2) ด าเนินการ
พัฒนา เช่น การศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี การจัดประชุมเชิงปฏิบัติ สัมภาษณ์ผู้บริหาร สังเกต
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง การเชิญวิทยากรยอดครูผู้มีอุดมการณ์มาเป็นวิทยากรให้
ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังการพัฒนาจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย (ไลน์) รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม
ต่าง ๆ ของสถานศึกษาภายในเครือข่ายผ่านช่องทางที่ก าหนดเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดกิจกรรมนิเทศติดตามให้
ก าลังใจและร่วมกันประชุมสรุปปัญหา อุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาโรงเรียน เผยแพร่ผลงานของ
สถานศึกษาในเครือข่ายในโอกาสต่าง ๆ 
 4. ผลการประเมินแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขต
พ้ืนที่สูง มีดังนี้  
 4.1 กลุ่มผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งไม่เกิน 4 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (  = 4.63) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนา อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.70) กระบวนการพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.62)  และผลที่
ได้รับจากการพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.59) ตามล าดับ 
 4.2 กลุ่มผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งมากกว่า 4 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.57) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ 
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ผลที่ได้รับจากการพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.60) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด        
( = 4.58) และกระบวนการพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.52) ตามล าดับ 
 4.3 กลุ่มผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งมากกว่า 8 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( =4.67) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ 
กระบวนการพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.71) ผลที่ได้รับจากการพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.68) 
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.63) ตามล าดับ 
 
สรุปและวิจารณ์ผล 
 ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
เขตพ้ืนที่สูง สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาฯ ของกลุ่มที่ด ารงต าแหน่งไม่เกิน 4 ปี พบว่า มีความมุ่งมั่นทุมเท 
มีจิตวิญญาณอาสา มีความรู้และความเข้าใจภาษาท้องถิ่น ทวิภาษา กลุ่มที่ด ารงต าแหน่งมากกว่า 4 ปี แต่ไม่เกิน 8 
ปี มีความสามารถเชิงบูรณาการในการบริหารงาน มีวิสัยทัศน์ในการสร้างโอกาสทางการศึกษา มีการสร้างทีมงาน
และท างานเป็นทีม กลุ่มที่ด ารงต าแหน่งมากกว่า 8 ปี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีเครือข่ายทางวิชาการ มีความรู้
เกี่ยวกับนวัตกรรมในการจัดการศึกษา มีวิสัยทัศน์ในการสร้างโอกาสทางการศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษามีความรู้ ประสบการณ์และมีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน จึงท าให้เกิดความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนต์นภัส  มโนการณ์ (2555 : 166-173) ที่ศึกษาเรื่อง เงื่อนไขความส าเร็จใน
การบริหารโรงเรียนขั้นพื้นฐานบนพื้นที่สูงและทุรกันดาร ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจ การจัดสวัสดิการ การเสริมสร้าง
ขวัญก าลังใจ ปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน การให้รางวัล และการยกย่องเชิดชูเกียรติ ยังไปสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ส าเนา หมื่นแจ่ม (2555) ที่ศึกษาเรื่อง องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขั้น
พ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง พบว่า มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีอุดมการณ์ 2) ความคิดสร้างสรรค์ 3) การเป็น
แบบอย่างที่ดี 4) การสร้างแรงบันดาลใจ 5) การสร้างวัฒนธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Hartly and Hinksman. (2003) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้น าเป็นคุณลักษณะพ้ืนฐานของผู้บริหารที่จะท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความม่ันใจและเป็นหลักในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ผลการสร้างแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่
สูง สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 ผลการสร้างแนวทางการพัฒนาฯ ประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติตน ด้านความรู้และทักษะ และด้านการ
ปฏิบัติงาน มี 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การด าเนินการก่อนการพัฒนา ได้แก่ สร้างเครือข่าย วิเคราะห์ความต้องการ 
ก าหนดแนวทาง ขั้นที่ 2 การด าเนินการพัฒนา ได้แก่ การให้ความรู้และสร้างความตระหนัก ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ได้แก่ การหนุนน า การศึกษารายกรณี หรือการใช้การศึกษาพ้ืนที่จริง โดยการใช้สถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี 
เป็นสถานที่ในการศึกษาดูงานหรือเป็นสถานที่ในการฝึกงาน การสรุป น าเสนอองค์ความรู้ และประเมินผล ขั้นที่ 3 
การด าเนินการหลังการพัฒนา ได้แก่ การประยุกต์ใช้ความรู้ การติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ถอดบทเรียนและขยายผล การสรุปรายงานผล ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่มีขั้นตอนกระบวนการสัมพันธ์

x
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x x

x

x



 
NTC  วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   

ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 
 

53 

 

กันโดยใช้แนวคิดทฤษฎีระบบมาเป็นหลักในการพัฒนาที่ชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริชัย กาญจนวาสี 
(2547 : 46) ที่กล่าวว่า แนวทางอาจเป็นเพียงของจริงหรือการจ าลองของจริง หรืออาจจะมีลักษณะเป็นทฤษฎี 
หรืออาจเป็นการเชื่อมโยงทฤษฎีสู่รูปธรรมหรือการปฏิบัติได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ จันทรานี สงวนนาม (2551 
: 93-94) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบของระบบ จะต้องมีส่วนสัมพันธ์กัน หรือมีผลกระทบต่อกันและกัน หมายความว่า 
ถ้าองค์ประกอบของระบบตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนไปก็จะมีผลต่อการปรับเปลี่ ยนขององค์ประกอบตัวอ่ืนด้วย เชื่อใน
หลักการของความมีเหตุ มีผลของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้และเชื่อว่าปัญหา
ทางการบริหารที่เกิดข้ึนมักจะมาจากสาเหตุที่มากกว่าหนึ่งสาเหตุ ยังไปสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 
(2553 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน มีการ
ด าเนินการ ดังนี้ ขั้นที่ 1 การเตรียมการ ขั้นที่ 2 การประเมินก่อนการพัฒนา ขั้นที่ 3 การพัฒนา ขั้นที่ 4 การ
ประเมินหลังการพัฒนา และไปสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bush และ Grover (2004) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ภาวะผู้น า : หลักฐานและความเชื่อ ผลการวิจัยพบว่า ธรรมชาติและเนื้อหาของโปรแกรมเรื่องภาวะผู้น ามีความ
คล้ายคลึงกันทั่วโลก มีการพัฒนาภาวะผู้น าด้วยวิธี การเรียนรู้บนพ้ืนฐานของการท างานการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
การเป็นพ่ีเลี้ยง และการสอนงาน ได้แก่ การเป็นพ่ีเลี้ยงและการสอนงาน การเรียนรู้บนพ้ืนฐานของงานและจาก
ประสบการณ์ เช่น การได้รับมอบหมายงาน การหมุนเวียนงาน และการฝึกงาน 
 ผลการตรวจสอบแนวทางการพัฒนาฯ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์และความ
ถูกต้องครอบคลุม อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจะเป็นเพราะว่า แนวทางการพัฒนาฯ เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องและความต้องการของผู้ที่ประสงค์จะพัฒนาตนเองด้วยความสมัครใจ จึงเป็นแนวทางที่สอดคล้อง
กับความต้องการอย่างแท้จริง และสามารถก าหนดเปูาหมายและเลือกวิธีในการพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นอิสระ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศักดิ์ชัย  ภู่เจริญ (2553 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้น า
ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการวิจัย รูปแบบการพัฒนาฯ จากผล
การประเมิน พบว่า ความเหมาะสมภาพรวม อยู่ในระดับมาก จึงท าแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้  ความเป็นประโยชน์ และ
ความถูกต้องครอบคลุม อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภากร เมฆขยายและคณะ (2557 : 
144) ที่ศึกษาเรื่อง การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดาร พบว่า จากการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดารด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความ
สอดคล้อง และความเป็นประโยชน์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 ผลการด าเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง 
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 ผลการด าเนินการพัฒนาฯ มีดังนี้ การด าเนินการก่อนการพัฒนา มีการวิเคราะห์ความต้องการโดยใช้
เครือข่าย 10 เครือข่าย มีการด าเนินการ คือ กลุ่มที่ด ารงต าแหน่งไม่เกิน 4 ปี กิจกรรมพัฒนา ได้แก่ 1) ส ารวจ
ความต้องการ 2) ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติ ผลที่เกิดขึ้น คือ 1) มีความรู้
และเข้าใจการจัดการเรียนการสอน 2) มีความตระหนักและปฏิบัติตนด้วยความมุ่งมั่นทุมเท มีจิตวิญญาณอาสา 3) 
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สร้างเครือข่ายจัดการศึกษาในรูปแบบชมรม 4) สร้างอุดมการณ์และมีเปูาหมายชัดเจน กลุ่มที่ด ารงต าแหน่ง
มากกว่า 4 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี กิจกรรมพัฒนา ได้แก่ 1) ส ารวจความต้องการ 2) ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีวิธีการ
ปฏิบัติที่ดี 3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลที่เกิดข้ึน คือ 1) สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกับครู 2) ศึกษาเรียนรู้จากสถานศึกษา
ที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดีและน าคณะครูร่วมท ากิจกรรมไปพร้อม ๆ กัน 3) สร้างทีมงานร่วมกันท างานกับครู ชมเชย 
และยกย่อง กลุ่มที่ด ารงต าแหน่งมากกว่า 8 ปี กิจกรรมพัฒนา ได้แก่ 1) ส ารวจความต้องการ 2) ศึกษาดูงาน
สถานศึกษาท่ีมีวิธีการปฏิบัติที่ดี 3) จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4) เชิญวิทยากร ยอดครูผู้มีอุดมการณ์มาเป็น
วิทยากรให้ความรู้ ผลที่เกิดขึ้น คือ 1) พัฒนาแสวงหาความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน 
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือท างานร่วมกัน 3) สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกับครู จะเห็นว่าแนวทางมีขั้นตอนด าเนินงานที่
ชัดเจน สามารถเลือกวิธีการพัฒนา สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับการพัฒนา โดยมีองค์ประกอบส าคัญ 3 
ส่วน ซึ่งประยุกต์มาจากรูปแบบการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่สูงและถิ่น
ทุรกันดารของ สินอาจ ล าพูนพงศ์และคณะ (2557 : 76-96)  ได้แก่ 1) การด าเนินการก่อนการพัฒนา หมายถึง 
การสร้างเครือข่ายในการพัฒนา 2) การด าเนินการพัฒนา หมายถึง การให้ความรู้และสร้างความตระหนัก เป็น
การศึกษาด้วยตนเอง 3) การด าเนินการหลังการพัฒนา หมายถึง การน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
พัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ (2549) ที่
ศึกษาเรื่อง การน าเสนอรูปแบบการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาประเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารฯ และเพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาฯ ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการ
พัฒนา คือ “รูปแบบพัฒนาแบบบูรณาการจากผู้บริหารสู่ผลลัพธ์การพัฒนาประเทศ” โดยเน้นการบูรณาการ 2 
ระดับ คือ 1) ขั้นตอนสาระการพัฒนา วิธีและกิจกรรมการพัฒนาประเทศที่เป็นกระบวนการแบบบูรณาการ 2) 
ผลลัพธ์การพัฒนาประเทศแบบบูรณาการ มีขั้นตอนการพัฒนา 4 ขั้น คือ (1) ขั้นประเมิน (2) ขั้นเตรียม (3) ขั้น
ด าเนินการ (4) ขั้นประเมินผล สอดคล้องกับงานวิจัยของ จามจุรี จ าเมือง (2548 : 123-131) ที่ศึกษาเรื่อง รูปแบบ
ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเพทมหานคร ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบภาวะผู้น า มี 6 
ด้าน คือ 1) ด้านวิสัยทัศน์ 2) ด้านการเรียนการสอน 3) ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน 4) ด้านชุมชน 5) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 6) ด้านพัฒนาสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kho (2001) ที่ศึกษาเรื่อง การประเมิน
ประสิทธิผลโครงการพัฒนาภาวะผู้น าระดับโลก ของสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัย พบว่า การมอบหมายให้ศึกษาดูงาน
เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร ท าให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรม การปรับตัว เกิดการเชื่อมั่นในตนเอง 
เกิดการใฝุรู้ในบริบทของโลก เข้าใจสถานการณ์ในเชิงลึก ข้อค้นพบของการวิจัยครั้งนี้ เน้นความส าคัญของการ
พัฒนาภาวะผู้น าเชิงระบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hartley และ Hinkaman (2003) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ภาวะผู้น า : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ พบว่า การพัฒนาภาวะผู้น าเป็นการพัฒนาความสามารถเพ่ือ
ช่วยให้บุคคลเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยวิธีการใหม่ ๆ และน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถพัฒนาได้ 
2 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะที่เป็นทางการ เช่น หลักสูตรฝึกอบรม โปรแกรมการพัฒนา และโปรแกรมการศึกษา 
และ 2) ลักษณะที่ไม่เป็นทางการซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาภาวะผู้น า เช่น ประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานจริง  
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 ผลการประเมินแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขต
พ้ืนที่สูง จ าแนกตามระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง อภิปรายผลได้ ดังนี้  
 ผลการประเมินฯ โดยรวม พบว่า กลุ่มที่ด ารงต าแหน่งไม่เกิน 4 ปี กลุ่มท่ีด ารงต าแหน่งมากกว่า 4 ปี แต่ไม่
เกิน 8 ปี และกลุ่มที่ด ารงต าแหน่งมากกว่า 8 ปี โดยรวม ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  ด้าน
กระบวนการพัฒนา และด้านผลที่ได้รับจากการพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด ทุกด้าน  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้
ประเมินเห็นว่าแนวทางการพัฒนาสามารถพัฒนาได้จริง สอดคล้องกับความต้องการ เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานตรงตามภารกิจการด าเนินงานในสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ภูวรินทร์ จาริยพานิช (2555 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหาร
สถานศึกษาบนเขตพ้ืนที่สูงที่ผู้เรียนเป็นชาวไทยภูเขา : กรณีศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดตาก พบว่า 
ปัจจัยที่ส่งเสริม คือ ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ และมีการสร้างแรงจูงใจ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค คือ บุคลากรไม่
เพียงพอ ชุมชนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้บริหาร ครูย้ายออกบ่อย ความสามารถของครูไม่ตรงกับความต้องการ ครูขาด
แรงจูงใจในการท างาน แนวทางการพัฒนา คือ ปรับการเรียนการสอน ปรับทัศนคติ พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีรายได้ ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้รับการศึกษาท่ีสูงขึ้น ปลูกฝังทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องแก่ครูและบุคลากร สร้าง
ความเข้าใจอันดีกับชุมชน และพัฒนาวิธีการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วชิราพร สุวรรณศรวล (2556 : 182) ที่ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกส าหรับเด็ก
ด้อยโอกาสทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่สูงภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย พบว่า ปัจจัยน าเข้าที่เกี่ยวข้องกับงาน
บุคลากร งานวิชาการ และงานบริหารทั่วไป ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงานโดยใช้แรงจูงใจในการ
ขับเคลื่อนผลผลิตเกี่ยวข้องกับโอกาสทางการเรียนของนักเรียนที่สามารถเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและ
ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ ใช้การพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการใช้ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นคู่กับครูปกติซึ่งจะ
ท าให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่สูงเป็นไปอย่างมีความหมาย 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่สูงมีความต้องการในการพัฒนาตนเองในเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา ซึ่งอาจจะมีความต้องการพัฒนาแตกต่างกันไปบ้าง เนื่องจากมีความรู้ 
ประสบการณ์และมีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน แต่ก็มีเปูาหมายเดียวกันคือต้องการให้กระบวนการบริหารใน
สถานศึกษามีคุณภาพ จึงท าให้ผลการตรวจสอบความต้องการในการพัฒนาฯ ของผู้บริหารมีความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาฯ ประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติตน ด้านความรู้และทักษะ และด้านการปฏิบัติงาน 
มี 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การด าเนินการก่อนการพัฒนา ขั้นที่ 2 การด าเนินการพัฒนา และขั้นที่ 3 การด าเนินการหลัง
การพัฒนา ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาฯ ที่มีขั้นตอนกระบวนการสัมพันธ์กันโดยใช้แนวคิดทฤษฎีระบบมาเป็นหลัก
ในการพัฒนาที่ชัดเจน จึงท าให้ผลการตรวจสอบแนวทางการพัฒนาฯ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้  ความเป็น
ประโยชน์และความถูกต้องครอบคลุม อยู่ในระดับมากที่สุด และผลจากการกลับไปประเมินผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง จ าแนกตามระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งทุกกลุ่มเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ผล
โดยรวมจึงอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่สูงมีความต้องการในการ
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พัฒนาตนเอง ประกอบกับแนวทางการพัฒนาฯ เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นความต้องการ
พัฒนาด้วยความสมัครใจ สามารถก าหนดเปูาหมาย และเลือกวิธีในการพัฒนาได้อย่างเป็นอิสระ จึงเป็นแนวทางที่
สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ นลธวัช ยุทธวงศ์ (2556 : 36) ที่ศึกษาเรื่อง กล
ยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายการสอนในวิทยาลัยเทคนิคของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตภาคเหนือ
ตอนล่าง ที่ได้สรุปว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ เพ่ือให้
ได้ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยกระบวนการต่าง ๆ ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน เริ่มตั้งแต่การวาง
นโยบายและการวางแผน การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ และการพัฒนาองค์การ ซึ่งจะต้องท างานร่วมกัน
ทุกฝุายทุกระดับเพ่ือบริหารจัดการกระบวนการเพ่ือวางแผนและด าเนินการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพใน
การท างาน เพ่ือผลผลิตสูงสุดขององค์การ  
 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบทั้งหมดควรน าแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง ไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา ตั้งแต่ระดับ มหาวิทยาลัยที่ท าหน้าที่ผลิต
ครู สถาบันพัฒนาครู ผู้บริหารระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานศึกษาธิการภาค 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท้ังมัธยมและประถม โดยเฉพาะส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรมีการพิจารณาบรรจุแต่งตั้งผู้ที่จะด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่สูง จากผู้
ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนบนพ้ืนที่สูง พร้อมที่จะเสียสละและ
ทุ่มเทให้กับการท างานเพ่ือให้เด็กนักเรียนบนพ้ืนที่สูงได้มีโอกาสเรียนหนังสืออย่างมีคุณภาพ และควรศึกษาระบบ
การนิเทศ ติดตาม และมาตรฐานการบริหารของแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพ้ืนที่สูงที่พัฒนาขึ้น     
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการส าเร็จลุล่วงลงได้เกิดจากความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม 
วัฒนชัย องคมนตรี ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คุณหญิงษมา วรวรรณ 
ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
และนายสินอาจ ล าพูนพงศ ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้กรุณาเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูงในครั้งนี้ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการที่ได้สนับสนุนทุน
วิจัยส าหรับการด าเนินการ ขอขอบพระคุณ นายชล า อรรถธรรม ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ดร.รมย์ พะโยม ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ที่ได้ให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน ขอขอบคุณ คุณนงนุช โอวาทชัยพงศ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ให้การสนับสนุนการด า เนินงาน ขอขอบคุณ คุณณภาภัช 
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เพชรไทย และคุณปวีณา เขียวอ่อน ที่ช่วยประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ส าหรับการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ และที่
ส าคัญยิ่ง ขอขอบพระคุณ นายณรงค์ อภัยใจ ประธานชมรมนักการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่ภูเขาสูงและถิ่น
ทุรกันดารและคณะกรรมการทุกท่าน พร้อมทั้งคณะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูงที่ได้กรุณาให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวิจัยในครั้งนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ได้ก่อก าเนิด เลี้ยงดู ครู อาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้ จน
ท าให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จในชีวิตในวันนี้ คุณประโยชน์อันพึงมีจากแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่สูง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบและอุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน  
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การศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาค บ้านก้างปลา ต าบลชัยพฤกษ์  
อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 

A study of Mural painting at  Srisattanake Temple Ban-Kangpla  
Chaiyapuk sub-District, mueng Loei District 

 
ไทยโรจน์  พวงมณี1 ยุพดี  ชินพีระเสถยีร2 รวิภัค  ปรีชากุลด ารง3 

Thairoj  Puangmanee, Yoopadee  Chinperasateran, Rawipak  Prechakundomrong 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลงาน
จิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาค บ้านก้างปลา ต าบลชัยพฤกษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 2) ศึกษาสุนทรียศาสตร์ใน
ผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาค บ้านก้างปลา ต าบลชัยพฤกษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ผู้วิจัยใช้กลุ่ม
ประชากรเปูาหมายจ านวน 18 คน ประกอบด้วย เจ้าอาวาส นักวัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน ชาวบ้าน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านในการให้ข้อมูล ใช้แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกข้อมูล การสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา น าเสนอข้อมูลด้วยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ประกอบภาพถ่าย  ผล
การศึกษาพบว่า (1) ผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่สร้างในวัดมักเรียกว่า “งานพุทธศิลป์” ที่สร้างขึ้นตามความเชื่อและ
หลักธรรมค าสอนในพุทธศาสนา ส าหรับเปูาหมายในการสร้างขึ้นก็เพ่ือต้องการให้ชาวบ้านในชุมชนเกิดความ
เชื่อมั่นศรัทธาและเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ในพุทธศาสนา การสร้างผลงานจิตรกรรมล้วนต้องการก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านความงามให้กับผู้คนในชุมชนและพร้อมที่จะเข้ามาประกอบกิจกรรมทางศาสนา  ส าหรับ  (2) 
สุนทรียศาสตร์ในผลงานจิตรกรรมฝาผนังนั้นเกิดจากการที่ช่างแต้มมีการสร้างความประสานสัมพันธ์ของรูปทรง
โครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆที่สัมพันธ์กับหลักธรรมค าสอนและเรื่องราวในพุทธศาสนาทั้งพุทธประวัติ ทศชาติ
ชาดก พระเวสสันดรชาดก ส่งผลท าให้ผู้คนมีแบบของการรับรู้ชื่นชมที่มาจากหลักการเดียวกันและมีความถูกต้อง  
 
ค าส าคัญ : สุนทรียศาสตร์,  วัดศรีสัตตนาค, จิตรกรรมฝาผนัง, ช่างแต้ม 
 
Abstract 
  This research was a qualitative research. The purposes were: 1) to study the Mural 
Painting in Wat Srisattanake. 2) to study aesthetic of Mural Painting in Wat Srisattanake. The 
target groups were 18 people including the abbots, the leaders’ communities, the local scholars 
and local people. The quantitative research instrument were interview forms, recorded data 
                                                             
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาทัศนศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎัเลย  Email : tjai-roj@hotmail.com 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาทัศนศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเลย 
3 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาทัศนศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเลย 
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forms and discuss group. The collected data were analyzed by description. The result of the 
study were: 

1) The mural paintings were built and made by people believes and principles of 
Buddhism. were made for being a sign of  Buddhism and making people believe in Buddhism.  
2)  The aesthetic of Mural Painting were made by merging principles of Buddhism, the stories in 
Buddhism history and structure format of Buddhist Arts . 
 
Keywords: Aesthetics , Srisattanake Temple, mural paintings, Painter 
 
บทน า 
 จังหวัดเลยเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่เป็นพ้ืนที่ที่เชื่อมโยงกับอารยธรรมล้าน
ช้าง ที่มีการเคลื่อนที่ของผู้คนผ่านการล่าอาณานิคมในแถบลุ่มแม่น้ าโขง เมื่อกล่าวถึงวัฒนธรรมของจังหวัดเลย
พบว่ามีหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ มีทั้งที่มีการรับรูปแบบและอิทธิพลทางด้านเนื้อหาเรื่องราวมาจาก
อาณาจักรล้านช้างและในพ้ืนที่ภาคกลาง 
 บ้านก้างปลาเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีการตั้งมากว่า 383 ปีโดยชาวบ้านเชื่อว่าคนกลุ่มแรกที่อพยพเข้ามาอยู่คือ
นายพรานจากอาณาจักรล้านช้างที่เดินทางเข้ามาล่าสัตว์เมื่อเห็นว่าพ้ืนที่บ้านก้างปลามีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ธรรมชาติ สัตว์และอยู่ใกล้แหล่งน้ าจึงอยู่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่อย่างถาวรและมีการต้อนรับคนที่อพยพเข้ามาอยู่
จึงเกิดเป็นชุมชนขึ้นพร้อมกับกับมีการตั้งวัดขึ้น ส่วนชื่อบ้านก้างปลานั้นก็ได้มีการตั้งในภายหลังโดยพิจารณาจาก
พ้ืนที่และบริเวณที่เต็มไปด้วยปุาและต้นก้างปลาที่ขึ้นอยู่เต็มบริเวณห้วยหนอง คลองบึง โดยลักษณะเฉพาะของ
ต้นไม้ชนิดนี้คือล าต้นและกิ่งก้านมีการแผ่นขยายออกไปคล้ายก้างปลา  มีผลคล้ายไข่ผลแก่เมื่อร่วงหล่นจากต้นจะ
เป็นอาหารของปลาที่อาศัยร่มเงาของต้นไม้นี้ 
 วัดศรีสัตตนาคตามบันทึกของวัดพบว่ามีการสร้างมาราวปีพุทธศักราช 2206 ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อปี
พุทธศักราช 2225 เดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดใต”้ มีพ้ืนที่ของวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประมาณ 6 ไร่  ชื่อวัดศรีสัตต
นาค มีความหมายถึง ความเป็นใหญ่ สามารถแยกค าออกได้เป็น “ศรี” หมายถึง สิริมงคล ค าว่า “สัตต” หมายถึง 
เจ็ด ส่วนค าว่า “นาค” หมายถึง งูใหญ่ในต านาน ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อของชุมชน ดังที่ นัยนา อรรจนาทร 
(2551 : 34)  ได้ศึกษาและพบว่า การที่ชาวบ้านเรียกว่า ศรีสัตตนาค นั้นเป็นเพราะมีต านานเล่าสืบต่อกันมาว่า มี
พญานาคมาปรากฏกายให้เห็นโดยปรากฏกายในบริเวณพ้ืนที่ด้านหลังสิมในทุกๆปี และชาวบ้านก็ร่วมกันแก้เคล็ด
เพ่ือไม่ให้พญานาคมาร่วมกวนด้วยการตั้งใช้วัดใหม่เป็น “วัดศรีสัตตนาค” ซึ่งเมื่อเปลี่ยนชื่อใหม่พญานาคก็ไม่รวบ
กวนและปรากฏกายให้เห็นอีกเลย 

เมื่อกล่าวถึงค าว่า “วัด” จะหมายถึงพ้ืนที่เฉพาะที่มีความศักดิ์สิทธิเป็นพ้ืนที่เชิงสัญลักษณ์ของพุทธศาสนา  
โดยการสร้างวัดเริ่มขึ้นที่ประเทศอินเดียที่นิยมสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของพระเจ้าจักรพรรดิและของผู้ทรงคุณธรรมใน
ศาสนา ต่อมาเม่ือพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน กษัตริย์และผู้นับถือพระองค์ก็ได้น าเอาพระบรมสารีริกธาตุ
บรรจุไว้ในสถูปที่สร้างขึ้น โดยมีเปูาหมายเพ่ือให้คนมาสักการบูชา เมื่อมีคนเข้ามามากขึ้นจึงเกิดการสร้างวัดที่มี



 
NTC  วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   

ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 
 

61 

 

องค์ประกอบอ่ืนๆเข้ามา เบญจมาศ แพทอง (2537 : 104-105) กล่าวว่า การสร้างวัดในพุทธศาสนานั้นมี 2 
ลักษณะคือ การสร้างวัดพุทธเจดีย์ที่ใช้ส าหรับการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  และวัดอนุสาวรีย์ที่มีการบรรจุอัฐของ
บุคคลต่างๆ  แต่เดิมนั้นจะไม่มีการสร้างโบสถ์หรือกุฏิ แต่เมื่อพุทธสาสนาเจริญรุ่งเรืองขึ้น พระภิกษุสงฆ์ก็มีจ านวน
มากขึ้นจึงมีการสร้างสิมและมีการก าหนดขอบเขตพัทธสีมาขึ้นเพ่ือจ ากัดเป็นเขตท าสังฆกรรมของพระสงฆ์ การ
สร้างวัดศรีสัตตนาคบ้านก้างปลานั้นผู้เกี่ยวข้องมักมีการเลือกพ้ืนที่ตั้งให้อยู่ในชุมชนหรืออยู่แม่น้ า มีการจัดวางผังไป
ตามสภาพภูมิประเทศและทางสัญจรเป็นหลัก แต่ก็ไม่ได้เคร่งครัดในเรื่องของการหันหน้าวัดไปทางทิศตะวันออก 
เนื่องจากทิศทางของวัดไม่มีก าหนดไว้ในพระธรรมวินัย (พระสมัชรินทร์  ประเสริฐแก้ว, 2549 : 5) ภายในวัดมีการ
สร้างถาวรวัตถุที่สนองตอบต่อความเชื่อในพุทธศาสนา ประกอบด้วยสิม ศาลาการเปรียญ หอระฆัง กุฏิ 
พระพุทธรูปอันเป็นพระประธานของวัด ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มีส่วนในการบรรยากาศทางพุทธศาสนาได้เป็น
อย่างดี 

ค าว่า “จิตรกรรมฝาผนัง” หมายถึง ผลงานการวาดภาพระบายสีที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์
ความรู้สึกและจินตนาการของช่างแต้มโดยมีเปูาหมายเพ่ือการสื่อสารและสะท้อนประสบการณ์ของตนเองที่มีต่อ
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ที่ได้กระทบหรือสัมผัสมาส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาและ
หลักธรรมค าสอน  

การสร้างงานจิตรกรรมฝาผนังในเขตชนบทนั้นมักมีการน าเรื่องราวของขนบประเพณีร่วมระหว่างพุทธ
ศาสนากับพราหมณ์ จึงมีการดึงเอาคติความเชื่อเหล่านั้นมาสร้างเป็นรูปแบบที่สามารถรับรู้ได้ เช่น คติการวาง
ต าแหน่งภาพจิตรกรรมฝาผนังบนบนสิม เช่น ด้านหลังพระประธานมักเป็นภาพเรื่องราวของการประสูติ ตรัสรู้ ปริ
นิพาน สวนผนังตรงกันข้ามมักมีเรื่องราวเกี่ยวกับมารผจญ  เช่นเดียวกับความเชื่อในเรื่องของความงามเชิง
สุนทรียศาสตร์ที่แต่ละยุคสมัยมีการก าหนดขึ้นมาแสดงเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มคนและชุมชน เช่น การเขียนภาพ
จิตรกรรมฝาผนังด้วยสีคราม สีเหลืองที่ได้มาจากธรรมชาติของช่างแต้มในภาคอีสาน นอกจากนี้ สันติ เล็กสุขุม 
(2548 : 321-328) กล่าวว่าเรื่องราวที่ถูกน ามาใช้ในการสร้างงานจิตรกรรมฝาผนัง มักไม่พ้นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธ
ประวัติตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้  ปรินิพพาน  โดยเรื่องราวของพระพุทธองค์นั้นช่างแต้มจะมีการปรุงแต่งด้วยการเสริมพุทธ
บารมีให้กับพระพุทธองค์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาให้กับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางเข้ามาท าบุญที่วัด 
 ส าหรับสุนทรียศาสตร์แล้วเป็นศาสตร์ทางปรัชญาที่ศึกษาด้านคุณค่าที่อยู่ในผลงานศิลปกรรมและ
ธรรมชาติ โดยจะมีการค้นหาความหมายและเกณฑ์ในการตัดสินความงาม (ศรีนิวาสัน, จี, 2545 : 2-3) โดยแนวคิด
เกี่ยวกับต าแหน่งของความงามเชิงสุนทรียศาสตร์นั้นมาจากแนวคิดที่ว่า (1) ความงามเป็นคุณสมบัติของวัตถุและ
เป็นสิ่งที่ติดตัวมากับวัตถุ เช่น จากทรวดทรง สีและเป็นความงามที่มีอยู่ตลอดไป ซึ่งแนวทางการพิจารณาความงาม
จะดูจากหน้าที่ของสิ่งนั้นได้ท าหน้าที่ให้ส าเร็จ (2) ความงามเป็นความรู้สึกเพลินเพลิน หรือ จิตนิยม ที่เชื่อว่าการรู้
ความงามจะเกี่ยวข้องกับตัวผู้รับรู้โดยมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกนึกคิด จิตส านึกและการน าเอาประสบการณ์ทาง
สุนทรียศาสตร์เข้ามาช่วยคิดและตัดสิน และ (3) ความงามเป็นคุณสมบัติร่วมระหว่างวัตถุนิยมกับจิตนิยม โดย
คุณค่าจะเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจของผู้ชมกับสิ่งที่ผู้ชมสนใจ (พ่วง มีนอก, 2536 : 382) 
ส าหรับเกณฑ์ในการตัดสินคุณค่าความงามในเชิงสุนทรียศาสตร์นั้นสามารถตัดสินใจได้หลายแนวทางทั้งเชิงปรัชญา  
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ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา ทฤษฎีศิลปะ ซึ่งแต่ละศาสตร์ที่น ามาเชื่อมโยงกับสุนทรียศาสตร์ก็จะมีเงื่อนไข
ในการมองคุณค่าท่ีแตกต่างกันออกไป (สมเกียรติ์  ตั้งนโม, ม.ป.ป. : 37-38) 

ผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่ถูกเขียนขึ้นบนผนังสิมในวัดสามารถที่จะช่วยพัฒนาให้ผู้คนได้ซึมซับรสพระธรรม
ผ่านรูปแบบและเนื้อของผลงานที่ผู้สร้างได้ถ่ายทอดและสื่อสารให้มีการรับรู้ในรูปลักษณ์และเทคนิควิธีการต่างๆจน
เป็นผลงาน รวมถึงเครื่องหมายและสัญลักษณ์บางอย่างเพ่ือที่จะสะท้อนความเชื่อและความศรัทธาอันเป็นการยก
ย่องเทิดทูลพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นสิ่งเคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนนับแต่อดีตที่ผ่านมาซึ่งช่างมักน าเอา
หลักธรรมค าสอนและหลักการปฏิบัติทางพุทธศาสนามาสร้างเป็นเนื้อหาเรื่องราวพร้อมกับการเลือกวัสดุมาเป็นสื่อ
ในการถ่ายทอดให้เห็นถึงคุณค่าและความหมาย ส่งผลท าให้พุทธศาสนิกชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธคุณ 
พระธรรมคุณและพระสังฆคุณมากขึ้น นอกจากนี้นักวิชาการอย่าง ธีระพงษ์  สารภัญญ์ ,2545 ; บทคัดย่อ) สุมาลี 
เอกชนนิยม (2540 : บทคัดย่อ) พระมหาอุดม ปญญาโภ (อรรถศาสตร์ศรี) (2547 : บทคัดย่อ) ได้มีการศึกษา
เกี่ยวกับงานจิตรกรรมฝาผนัง พบว่า ส่วนใหญ่ผลงานจิตรกรรมฝาผนังมีเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนามักมีความงาม
ในเชิงเนื้อหาและรูปแบบ ส าหรับความงามที่สัมผัสรับรู้ได้จะมาจากการน าเสนอผ่านรูปแบบให้ปรากฏขึ้นเป็น
รูปร่าง รูปทรง สี ผิวสัมผัสที่ผสมผสานจนเกิดการรับรู้ถึงความเหมาะสมลงตัวตามหลักการของการจัดวางภาพ  
เช่นเดียวกับความงามในเชิงเนื้อหาที่แสดงบทบาทให้ผู้สัมผัสเห็นถึงความงามตามความเชื่อที่ แฝงอยู่ในจิตส านึก
ของผู้รับสัมผัสผลงานนั้นๆ 
 จากที่กล่าวมาผู้วิจัยเห็นว่าวัดศรีสัตตนาคเป็นวัดหนึ่งในเขตเมืองเลยที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน 
มีรูปแบบของการถาวรวัตถุที่มีลักษณะเฉพาะที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยคนในชุมชนและช่างพ้ืนบ้านทั้งพระพุทธรูป สิม 
ภาพเขียนบนผนังสิมและงานตกแต่งประดับประดาอ่ืนๆที่ส่งผลให้ผลงานศิลปกรรมเหล่านี้เกิดความงามและมี
คุณค่าทางความเชื่อและความรู้สึกของพุทธศาสนิกชน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดศรี
สัตตนาค บ้านก้างปลา อ าเภอเมือง จังหวัดเลยส าหรับการสร้างองค์ความรู้เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาสู่ฐานข้อมูล
ของวัดสู่การท่องเที่ยวต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตนาค บ้านก้างปลา อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
 2. เพ่ือศึกษาสุนทรียศาสตร์ที่อยู่ในผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาค บ้านก้างปลา อ าเภอเมื อง 
จังหวัดเลย 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับผลงานจิตรกรรมฝาผนัง 
จิตรกรรมฝาผนังอีสาน เป็นผลงานที่รวบรวมความรู้สึกนึกคิด และทักษะทางฝีมือของช่างเขียนเป็นอย่างดี ซึ่ง
ภาพเขียนแต่ละภาพที่ช่างแต้มพ้ืนบ้านได้รังสรรค์ขึ้นมาต่างก็มีความเชื่อว่าจะให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทางพุทธ
ศาสนา  หลักธรรมค าสอน  พุทธประวัติ คติสอนใจ ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คนร่วมสมัยที่ช่างแต้มได้มีการสอดแทรก
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ไว้ในภาพ ช่างแต้มถือถือว่ามีความส าคัญต่อการท าให้เกิดภาพของผลงาน  นอกจากนี้ยังมีความส าคัญในการเป็น
ผู้สร้างสื่อโน้มน าใจให้กับผู้คนในท้องถิ่นนั้น ๆ เกิดแง่มุมแห่งความบันเทิงใจ  ได้แง่คิด เกิดคติสอนใจและคุณธรรม
ต่อผู้พบเห็น พร้อมทั้งในการเขียนนั้นช่างเขียนก็จะมีการสอดแทรกภาพแห่งวิถีการด าเนินชี วิตอีสาน  
ขนบธรรมเนียมประเพณี และถ่ายทอดแง่มุมด้านความเชื่อของช่างเกี่ยวกับบาปบุญ  นรก สวรรค์ตามเนื้อหา
เรื่องราวในไตรภูมิถกถา จึงได้มีการน าความเชื่อเหล่านั้นมาคิดวางแผนสร้างเป็นภาพเขียนเพ่ือเป็นเครื่องเตือนสติ
และเตือนจิตใจผู้พบเห็นได้เกิดความกลัวและสร้างความศรัทธาต่อพระธรรมค าสอนของพระพุทธองค์  

การวาดภาพบนผนังสิมนั้นจึงเป็นการสื่อสารและเล่าเรื่องโดยอาศัยภาพวาดและตัวอักษรเป็นเครื่องมือใน
การสื่อสารระหว่างช่างแต้มกับผู้ชม จากแนวคิดจิตรกรรมฝาผนังอีสานได้กล่าวถึงการสร้างและวาดภาพบนผนัง
เพ่ือพิธีกรรมและมาจากแรงจูงใจคนสร้างเป็นส าคัญ เรื่องราวของฮูปแต้มที่เขียนเป็นการเลียนแบบของจริงนั้น มัก
เป็นเรื่องพิธีกรรม การใช้ชีวิตของคนในยุคสมัยนั้นๆ การน าเสนอเรื่องที่วาดเป็นการสื่อความหมายในเชิงสัญลักษณ์
ต่างๆ แม้วัฒนธรรมการเขียน ฮูปแต้มบนฝาผนังสิมในภาคอีสานไม่ได้มีการสืบทอดมาจากวัฒนธรรมการเขียนภาพ
บนผนังถ้ าโดยตรง แต่คติในการสร้าง ฮูปแต้มบนฝาผนังสิมนั้นไม่ใช่เป็นไปเพ่ือความงดงามอย่างเดียว แต่การวาด
ภาพบนผนังสิมยังถูกน ามาเป็นเครื่องมือในการช่วยสั่งสอน  อบรมผู้ชมให้เห็นด้วยและคล้อยตามหลักการของพุทธ
ศาสนา รวมทั้งภาพเขียนนั้นยังแสดงออกถึงความเชื่อของผู้คนในยุคนั้นด้วย 

 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ 
 สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) หมายถึง ศาสตร์หรือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความงาม เป็นส่วนหนึ่งของ
ปรัชญาตะวันตกที่มีรากเหง้ามาจากปรัชญากรีกโบราณ  อันเป็นปรัชญาที่ว่าด้วยเรื่องของการแสวงหาหรือความรัก
ในภูมิปัญญา (Love of Wisdom) อาจกล่าวได้ว่า “สุนทรียศาสตร์” ก็คือสาขาปรัชญาที่ว่าด้วยความงามและสิ่งที่
งาม ทั้งที่อยู่ในผลงานศิลปะและธรรมชาติ โดยมีการศึกษาผ่านประสบการณ์ทางด้านคุณค่าของความงาม และ
มาตรฐานการตัดสินใจว่า อะไรงาม หรืออะไรไม่งามนั่นเอง นอกจากนี้ ค าว่า “สุนทรียศาสตร์” ยังมีความหมายอีก
หลายลักษณะดังที่มีนักวิชาการได้นิยามไว้ดังนี้ (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2546 : 28) แพทริก (Patrick) นิยามว่า 
สุนทรียศาสตร์ คือ การค้นหาความหมายของความพึงพอใจทางสุนทรียะ  ลักษณะวัตถุวิสัยหรือจิตวิสัยของความ
งาม ธรรมชาติของความงาม ก่อก าเนิดและธรรมชาติของแรงกระตุ้นให้เกิดศิลปะ 
 ค าว่า“สุนทรียศาสตร์” ถือว่าเป็นค าที่มีลักษณะเชิงนามธรรมและเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก การ
สรุปหาความหมายที่แน่นอนจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเพราะมนุษย์แต่ละคนมีความรู้สึกนึกคิดที่ไม่เหมือนกัน และ
แต่ละคนก็ยังจะมีความรู้สึกเฉพาะและเป็นของตนเองด้วย ดังนั้นความรู้สึกต่อเรื่องของความงามของผู้รับสัมผัสจึง
จ าเป็นต้องน าเรื่องของประสบการณ์เดิมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังค ากล่าวที่ว่า “ประสบการณ์จะช่วยสอนให้มนุษย์
รับรู้อะไรต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาพร้อมกับการกระทบรู้ได้โดยง่าย แต่ถ้าหากมนุษย์ยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน แม้ว่า
ดนตรีจะบรรเลงท านองและจังหวะได้ไพเราะสักเพียงใดก็หาได้มีประโยชน์อันใดต่อมนุษย์คนนั้นไม่” ดังนั้นหากไม่
มีการจัดการศึกษาและเรียนรู้เพ่ือบ่มเพาะความรู้ทางศิลปะมาก่อน สุนทรียะก็คงไม่เกิดขึ้นในความรู้สึกของมนุษย์ 
ดังค ากล่าวที่ว่า “ความงามจะเกดิขึ้นได้นั้นก็ต้องมีจิตใจที่งดงามมาก่อนเช่นกัน” (ธวิท วงษ์พลาย, 2552 : 28-38) 
อย่างไรก็ตามการเรียนรู้สุนทรียศาสตร์มีเปูาหมายเพ่ือ 1) สร้างความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับความหมายของค าว่า 
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“ความงาม” 2)  ตอบปัญหาในบางประเด็นที่เรื่องของ “ความงาม” เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานศิลปะ เช่น เมื่อไหร่
ความงามจึงจะเกิด  ศิลปะแบบใดจึงจะเรียกว่า “ศิลปะท่ีมีคุณค่า” “ทุกคนเป็นศิลปินได้หรือไม่” 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 1.ประชากรเป้าหมาย จ านวน 18 คนประกอบด้วย  เจ้าอาวาส  นักวัฒนธรรม  ปราชญ์ชาวบ้าน  ก านัน 
และผู้ใหญ่บ้าน  
 2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูล(Field Note)  แบบสัมภาษณ์ (Interview 
form) การสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion)  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการประสานกับผู้น าชุมชนและประชากรเปูาหมาย  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 5. การน าเสนอข้อมูล  แบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย 
  1. บริบทวัดศรีสัตตนาค 
 วัดศรีสัตตนาคตั้งอยู่เลขที่ 95 หมู่ที่ 3  บ้านก้างปลาเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบล
ชัยพฤกษ์  เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดใต้ และมีการเปลี่ยนชื่อในภายหลังอันเนื่องมาจากความเชื่อเกี่ยวกับนาค มี
ประวัติความเป็นมาว่าสร้างวัดขึ้นในปี 2206 โดยคนชาวลาวชื่อท้าวตุ่นและท้าวอ้น โดยรับด าริจากผู้ครองเมือง
หลวงพระบาง ประเทศลาว มีการเดินทางเข้ามาดูท าเลที่ตั้งใกล้ลุ่มแม่น้ าเลยที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ า
และปุาไม้ยืนต้น มีความร่มรื่น มีทรัพยากรที่เอ้ือต่อการน ามาสร้างศาสนสถาน เช่น ดินเหนียว ทรายที่ละเอียดที่อยู่
ตามริมน้ าและปุาไม้ที่มีขึ้นอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ ภายในวัดศรีสัตตนาคมีอาคารและศาสนาสถานที่ใช้ในการอยู่
อาศัยและประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาประกอบด้วย สิม หอระฆัง ศาลการเปรียญ พระธาตุ รวมถึงงานปูนปั้น
ขนาดใหญ่อย่างหลวงพ่อค าตันที่ประดิษฐานอยู่ในสิม  ส าหรับการปกครองของวัดที่ผ่านมานั้นมีเจ้าอาวาสปกครอง
วัดอยู่ 12 รูป รูปปัจจุบันที่เป็นเจ้าอาวาสคือพระอธิการสถิต ฐิตธมฺโม 

2. ผลงานจิตรกรรฝาผนังท่ีอยู่ในวัดศรีสัตนาค สร้างข้ึนบนฐานความเชื่อและความศรัทธาในพุทธศาสนา 
โดยเจ้าอาวาสของวัดและผู้เกี่ยวข้องในชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้านและชาวบ้านทั่วไปมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและด าเนินการสร้างข้ึนมา   
  ผลงานจิตรกรรมฝาผนังหรือการวาดภาพบนผนัง หรือ ฮูปแต้ม เป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือน าเสนอ
เรื่องราวพุทธประวัติและหลักธรรมค าสอนในพุทธศาสนา โดยมีเปูาหมายเพ่ือให้พุทธศาสนิกชนที่เข้ามาประกอบ
พิธีกรรมในวัดได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องราวของพระพุทธองค์ผ่านภาพเขียนที่ช่างแต้มได้เขียนไว้ และการเสริมเติม
แต่งในตัวสิมและศาลาการเปรียญซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมในวัดให้มีความงดงามและสามารถใช้ความงามนี้โน้มน า
จิตใจของพุทธศาสนิกชนที่อยู่แวดล้อมให้เข้ามาในวัด ส าหรับฮูปแต้มในการวิจัยครั้งนี้ ช่างเขียนมีการเขียนลงบน
ผนังด้านสิมนอก 3 ด้านและบริเวณผนังด้านหลังองค์พระประธานในศาลาการเปรียญ มีรายละเอียดดังนี้ 
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  2.1 เนื้อหาเรื่องราว ที่ช่างแต้มเขียน ประกอบด้วยเรื่องพุทธประวัติ เรื่องทศชาติชาดก และพระมาลัย 
ส าหรับเนื้อหาเรื่องราวพุทธประวัตินั้นมีการเขียนที่ผนังสิมด้านนอกมี 21 ปริเฉท ประกอบด้วย เสด็จผ่านกรุงรา
ชคฤห์ ทรงศึกษากับอฬารดาบส  นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส ทรงรับหญ้าคา ท้าวโลกบาลถวายบาตร สู่ปุาอิส
สิปตนะ พระเจ้าพิมพ์พิสาร บ าเพ็ญทุกขกริยา ทรงลอยถาด สามธิดามารลวงล่อ สองพานิ ชถวายข้าวสัตต              
โปรดเบ็ญจวัคคีย์ ประลองศิลปศาสตร์ ประทานปัจฉิมโอวาท โปรดอุปกาชีผา โปรดชฏิล โปรดยศสกุลบุตร วันตรัส
รู้ แม่ธรณีบิดโมลี เทวทัตกลิ้งหิน ห้ามมิเสด็จ ลวงว่าไปค้างวัด เนื้อหาเรื่องราวเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงอิทธิฤทธิ์
และปาฎิหาริย์ที่เหนือกว่าคนธรรมดาของพระพุทธองค์ ช่างเขียนจึงมีการวาดเปลวรัศมีบริเวณเหนือพระเศียร 
โดยเฉพาะตอนแม่ธรณีบิดมวยผมช่างเขียนได้น าเสนอเนื้อหาของกองทัพพญามารพร้อมด้วยอาวุธมากมาย มีการจัด
วางต าแหน่งของเนื้อหาเรื่องราวด้านล่างใต้พุทธบัลลังก์ให้มีแม่ธรณีบีบน้ าไหลออกมาท่วมท้นกลุ่มพญามารส่งผลท า
ให้พ่ายแพ้แก่พุทธบารมีของพุทธองค์ 
 ส่วนผนังด้านหลังองค์พระประธานในศาลาการเปรียญนั้นช่างได้เขียนเรื่องราวพระมาลัย พระ
อรหันต์ที่มีอิทธิฤทธิ์อยู่ในมาลัยสูตรซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ภิกษุชาวลังกาแต่งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2060 ที่กล่าวถึงพระมาลัย
ว่าเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์เหาะเหิรเดินอากาศได้ ได้เดินทางไปโปรดสัตว์นรกยังนรกภูมิ และเสด็จไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
เพ่ือน าดอกบัวของมาณพผู้หนึ่งไปบูชาพระจุฬามณี และการสนทนาธรรมกับพระอินทร์และพระศรีอาริยเมตรไตรย์ 
โดยทั้ง 2 เหตุการณ์นั้นพระมาลัยได้มีการน าข่าวสารจากการไปทั้ง 2 ภพภูมิมาบอกกล่าวของกับญาติโยมด้วย 
  2.2  รูปแบบการเขียนภาพ  ช่างจะมีการแบ่งผนังออกเป็นช่องแล้วบรรจุเรื่องราวลงในพ้ืนที่ว่างของ
แต่ละช่องพร้อมกับการระบุเรื่องราวในช่องเหล่านั้นว่าเป็นตอนใด โดยมีการแบ่งพ้ืนที่ส่วนบนเป็นเรื่องราวพุทธ
ประวัติ สื่อวัสดุที่น ามาใช้ในการเขียนนั้นช่างแต้มจะใช้สีน้ าหรือสีพลาสติกสมัยใหม่มาเขียนเพียงไม่กี่สี เนื่องจาก
ข้อจ ากัดทางด้านเศรษฐกิจของคนในชุมชน   
 3. สุนทรียศาสตร์ที่อยู่ในผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาค 
 ผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาคถูกสร้างขึ้นบนฐานของหลักการและเรื่องราวในพุทธศาสนา ช่าง
ผู้สร้างและผู้เกี่ยวข้องมีวัตถุประสงค์ในการสร้างขึ้นเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชารวมถึงการสืบสานพระพุทธศาสนาให้อยู่
คู่กับชาวบ้านในชุมชน ผลงานที่ถูกสร้างขึ้นจึงมาจากพลังแห่งความศรัทธาและความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า ช่างจึงมี
การผลิตสร้างขึ้นมาอย่างงดงามที่สุดเท่าที่จะท าได้โดยถ่ายทอดผ่านการการวาดภาพระบายสี  โดยสุนทรียศาสตร์
ในงานจิตรกรรมฝาผนังนั้นช่างแต้มได้แสดงออกและสื่อสารผ่านเส้น สี รูปร่าง รูปทรงของภาพที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ
ตนที่เน้นความเรียบง่ายในรูปแบบของการเขียนและการน าเสนอรูปทรงโครงสร้างของภาพให้มีลักษณะเป็นแบบ
ชาวบ้าน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาเรื่องการศึกษาผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาค บ้านก้างปลา ต าบลชัยพฤกษ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ผู้วิจัยมีประเด็นในการอภิปรายดังนี้ 
 1. ผลงานจิตรกรรมฝาผนังในวัดศรีสัตตนาค 
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 วัดเป็นพ้ืนที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์ส าคัญในพุทธศาสนาที่พระสงฆ์มีการสร้างสัญลักษณ์ใน
เชิงพ้ืนที่เพ่ือใช้ส าหรับการประกอบพิธีกรรม การสร้างศาสนสถานขึ้นส าหรับการเป็นสัญลักษณ์และเป็นตัวแทน
การกราบไหว้บูชาล้วนเป็นสิ่งที่จะท าให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจเรื่องราวและหลักธรรมค าสอนในพุทธศาสนามาก
ยิ่งขึ้น  ดังนั้นผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่ถูกเขียนขึ้นในวัดจึงมีการผสมผสานร่วมกับความเชื่อในเรื่องของเนื้อหา
เรื่องราว ความงาม และรูปแบบของผลงานที่ช่างแต้มต้องการสื่อสารความคิด อารมณ์และความรู้ สึกตามแนวทาง
ของพุทธศาสนา จากการศึกษายังพบว่า ผลงานจิตรกรรมฝาผนัง ล้วนสร้างขึ้นบนฐานของความเชื่อในเรื่องของ
ความศักดิ์สิทธิ์ความเป็นพ้ืนที่เฉพาะของพระพุทธองค์ จึงมีการผสมผสานและตกแต่งความงดงามลงไปใน
องค์ประกอบต่างๆให้สมบูรณ์แบบมากที่สุด  มีการสร้างภาพของพระพุทธเจ้าให้ดูมีขนาดใหญ่ ลักษณะของเส้นสี
รูปทรงโครงสร้างให้มีลักษณะเฉพาะตามต ารามหาปุริสลักษณะหรือลักษณะของมหาบุรุษ  พร้อมกับมีการแฝง
ความคิดเชิงปรัชญาผ่านมุมมองของสายตาพระพุทธรูปที่มองต่ าลงมา เมื่อพุทธศาสนิกชนกราบไหว้และมองไปที่พระ
พักตร์ก็จะเกิดความรู้สึกถึงความเอ้ืออาทรและความห่วงใยของพระพุทธองค ์(สุรศักดิ์ เจริญวงศ์, 2538: 59-60) 
 ผลงานจิตรกรรมฝาผนังบนสิมวัดศรีสัตตนาคนั้นช่างพ้ืนบ้านพยายามที่จะเขียนให้พุทธศาสนิกชน
สามารถที่จะเข้าใจได้โดยง่าย ถึงแม้ว่ารูปทรงโครงสร้างของพระพุทธเจ้าในตอนต่างๆในพุทธประวัติจะบิดเบี้ ยว
และไม่ได้รูปทรง  แต่ก็เห็นถึงความจริงในแง่ของการสร้างเพ่ือการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป 
โดยเฉพาะการเน้นให้รูปทรงของพระพุทธองค์มีความแตกต่างไปจากบุคคลปกติ ซึ่ง สันติ เล็กสุขุม (2548 : 321-
328) กล่าวว่า การเขียนภาพพระพุทธองค์ไม่ว่าจะเป็นตอนใดช่างจะมีการปรุงแต่งด้วยการเสริมและเพ่ิมพุทธบารมี
และปาฎิหาริย์ ซึ่งส่งผลท าให้เรื่องราวบนงานจิตรกรรมฝาผนังสิมในวัดศรีสัตตนาคมีลักษณะเป็นกึ่งนิทานปรัมปรา 
 2. สุนทรียศาสตร์ในผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาค ล้วนถูกช่างพ้ืนบ้านน าเสนอมาพร้อมกับ
เนื้อหาเรื่องราวและรูปแบบ ช่างมักสร้างให้ผลงานเหล่านี้มีความงดงามด้วยการใช้และการจัดวางองค์ประกอบทาง
ศิลปะให้มีการประสานสัมพันธ์กันตามหลักการออกแบบจัดวางจนเกิดความเป็นระเบียบ ความลงตัว และท้ายสุด
ของผลงานคือความงามที่ช่วยส่งผลต่อให้พุทธศาสนิกชนเกิดการรับรู้ เกิดประสบการณ์และเห็นคุณค่าของผลงาน
เหล่านี้จนเกิดการตระหนักถึงความเชื่อความศรัทธาตามสิ่งที่ช่างต้องการสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้น               
นักปรัชญาอย่าง กีรติ บุญเจือ (2542 : 198) กล่าวว่า ด้วยคุณลักษณะของผู้ที่สัมผัสผลงานจิตรกรรมฝาผนังนั้น
สามารถที่จะค้นหาความงามได้ด้วยการตั้งค าถามเพ่ือการสร้างประสบการณ์รับรู้ทางสุนทรียศาสตร์ เช่น ช่างแต้ม
ผู้สร้างมีสิ่งเร้าใดในขณะที่สร้างความงามผ่านงานนั้น หรือการตั้งค าถามว่าความงามอยู่ตรงไหนและอยู่อย่างไร            
ซึ่งการตั้งค าถามและการหาค าตอบด้วยตนเองหรือการสนทนากับคนอ่ืนๆจะช่วยท าให้เข้าใจถึงความเชื่อมโยงจาก
สิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่ง ท าให้เกิดการเห็นถึงคุณค่าในสิ่งที่สัมผัสมากขึ้น ดังเช่น การระบายสีพระพุทธรูปองค์ทอง
อร่ามในตอนมารวิชัยที่มีเรื่องของความมีชัยชนะเหนือมาร โดยมีการสื่อสารผ่านรูปทรงมีลักษณะนั่งขัดสมาธิ           
วางพระหัตถ์ซ้ายหงายขึ้นไว้บนหน้าตัก วางพระหัตถ์ขวาไว้บนพระชานุให้ฝุามือคว่ าลงและชี้ลงด้านล่าง อันมี
ความหมายที่แสดงให้เห็นถึงมาร ที่หมายถึง “กิเลส” พระพุทธองค์ทรงอยู่เหนือกิเลสทั้งปวงหลังจากที่พระพุทธ
องค์ได้ตรัสรู้แล้ว ส าหรับการที่พระพุทธองค์ทรงชี้นิ้วไปที่พ้ืนดิน มีความหมายถึงนับตั้งแต่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้ว
พระพุทธองค์ก็ได้อยู่เหนือโลก เหนือโลกียะและพระพุทธองค์จะไม่กลับมาเกิดอีกแล้ว  
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 การรับรู้สุนทรียศาสตร์ในผลงานจิตรกรรมฝาผนังในวัดศรีสัตตนาคนั้นผู้สัมผัสจ าเป็นต้องมีผัสสะเป็น
พ้ืนฐานและไม่ควรมีข้อจ ากัดอยู่เพียงความสามารถในการสัมผัสได้เท่านั้น แต่ผู้สัมผัสควรมีความรู้ความเข้าใจและ
มีประสบการณ์ทางพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง เพราะในงานจิตรกรรมฝาผนังนั้น การสร้างขึ้นมาของ
ช่างแต้มก็มักจะแฝงไว้ด้วยแง่คิดในเชิงปรัชญาเพ่ือให้ผู้สัมผัสมีการคิดเชื่อมโยงต่อไป ซึ่ง ไพฑูรย์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง 
(2541 : 141-145) มีความเห็นว่าผลงานจิตรกรมฝาผนังมักถูกช่างสร้างเงื่อนไขหรือนัยยะแอบแฝงขึ้นเพ่ือให้ผู้
สัมผัสสามารถปลุกเร้าความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในให้ตื่นตัว ซึ่งเรียกภาวะนี้ว่า “สถายิภาวะ” อย่างไรก็ตามการเกิด
สภาวะของการรับรู้สุนทรียศาสตร์นั้นมักเกิดจากกระบวนการรับรู้ของความรู้สึกที่จะน าเข้าสู่สภาวะของการสร้าง
เงื่อนไขของความซาบซึ้ง (Appreciation) ที่มาพร้อมกับการบอกเล่า การเรียนรู้จากการอ่าน การจ าผ่านการคิด
วิเคราะห์จนน าเข้าสู่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลงานศิลปกรรมนั้นๆจนท าให้ผู้สัมผัสนั้นสร้างประสบการณ์การที่
มีเอกภาพข้ึนเฉพาะตน (สุชาติ สุทธิ, 2543: 80) ซึ่งปรากฏการณ์การเห็นคุณค่าในสุนทรียศาสตร์นี้มักโน้มน าคนให้
เกิดความรู้สึกบางอย่างขึ้นในจิตใจเช่นความละเอียดอ่อน ความประณีต ความเมตตาและความเสียสละเห็นอกเห็น
ใจต่อเพ่ือนมนุษย์ร่วมโลก ซึ่งพฤติกรรมทางความรู้สึกเหล่านี้ก็มาจากการสัมผัสกับผลงานที่ช่างได้สร้างสภาวะแห่ง
ความงามให้สัมผัสและรับรู้ได้จริง (วิทย์ วิศย์เวท, 2542 : 140-141) ดังนั้นในงานจิตรกรรมฝาผนังทั้งด้านนอกสิม 
และในศาลาการเปรียญวัดศรีสัตตนาคจึงมีเปูาหมายเพ่ือสร้างการรับรู้ทางการมองเห็นขึ้นกับพุทธศาสนิกชนใน
สภาวะของความเงียบจากการฟังเทศน์ฟังธรรมซึ่งสายตาก็จะเลือกที่จะรับรู้เรื่องราวที่อยู่บนผนังสิมพร้อมกับการ
คิดวิเคราะห์และการตั้งค าถามในสิ่งที่รับรู้นั้นผ่านเส้น สี รูปร่าง รูปทรงโครงสร้างของผลงานนั้น ดังเช่นภาพ
จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมาลัยในศาลาการเปรียญหรือหอแจกที่เขียนด้วยสีน้ ามัน ที่มีการใส่สัญลักษณ์ของการ
เหาะเหินเดินอากาศให้กับพระมาลัย รวมทั้งการเปรียบเทียบให้เห็นสีสันที่สดใสระหว่างภาพของแดนนรกและภาพ
ของแดนสวรรค์ที่มีบรรยากาศของสีที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งก็ย่อมสร้างความรู้สึกที่งดงามให้กับผู้สัมผัสและ
สามารถที่โน้มน าไปสู่การกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกไปสู่ความเกรงกลัวในอ านาจแห่งรูปทรงและเนื้อหาเรื่องราวนั้น 
 อย่างไรก็ตามสุนทรียศาสตร์ในผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดศรีสัตตนาคที่เกิดขึ้นก็ล้วนมาจากการถูกช่าง
ผู้สร้างผลงานเชื่อมโยงเข้ากับความเชื่อในพุทธศาสนาจากสิ่งที่เป็นนามธรรมไปสู่การสร้างรูปทรงที่เป็นรูปธรรมและ
จับต้องได้ขึ้น ซึ่งผลงานจึงปรากฏขึ้นมาในเชิงพุทธศิลป์ ความหมายที่ผู้รับจะแปลความจึงไม่เกิดความคลาดเคลื่อน
หรือแปลความไปได้อย่างหลากหลาย เหตุเพราะผลงานสร้างข้ึนตามหลักธรรมค าสอนที่เป็นจริง หลายภาพของงาน
จิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์อันวิเศษขององค์คถาคตที่เป็นมณฑลแห่งธรรมเป็นรหัสสัญลักษณ์แห่ง
การเรียนรู้ เป็นสื่อแสดงสภาวะวิมุตติ การหลุดพ้นจากสังสารวัฎ เป็นภาพของความงามความกลมกลืนและเต็มไป
ด้วยความกรุณาที่ผ่านการสั่งสมบารมีมาอย่างสมบูรณ์ ถือว่าเป็นปุริสลักษณะที่มีการพัฒนาผ่านรูปแบบและ
สุนทรียศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ที่น าทางไปสู่การสร้างรูปทรงและรูปแบบสืบต่อกันมา ผลงานจิตรกรรมผาผนังจึงเป็น
ข้อมูลข่าวสารอันประเสริฐของพระพุทธองค์ เป็นสื่อที่ช่วยให้พุทธศาสนิกชนโน้มน าสู่พุทธศาสนาก้าวหาภาวะแห่ง
ธรรมสู่กระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติเพ่ือการหลุดพ้น (วราพร ศรีสุพรรณ, 2542 : 208-209) ซึ่งสอดคล้องกับ
สุนทรียศาสตร์ของพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทที่ยึดถือค าวิถีค าสอนและวิถีการปฏิบัติของพระพุทธองค์จึงสร้างพระพุทธ
องค์ในตอนประทับนั่งตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เพ่ือให้ผู้คนเกิดการรับรู้ถึงคุณค่าและสุนทรียศาสตร์นั่นเอง (สุชาติ  
สุทธิ, 2543 :36) 
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การประเมินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

An Evaluation of Educational Management of Distance Learning Via Satellite  
Project of Small Schools under Lamphun Primary Education Service Area Office2 

 
รุ่งทิพย์  สิงห์สตุิน1 สมคิด  พรมจุย้2  วรรณ์ดี  แสงประทปีทอง3 

Rungthip  Singsutin,  Somkid  Promjouy Vandee,  Sangprateepthong 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ประเมินความพร้อมด้านปัจจัยเบื้องต้น (2) ประเมินความเหมาะสม
ด้านกระบวนการด าเนินงานและ (3) ประเมินประสิทธิผลของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการด าเนินกิจกรรมการจัดการศึกษา ดังนี้ (1) ศึกษานิเทศก์จ านวน 13 คน (2) ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  
34 คน (3) ครูวิชาการและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 68 คน (4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 281 คน และ(5) ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6จ านวน 281 คนในปีการศึกษา 2558 เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า 
(1) ความพร้อมด้านปัจจัยเบื้องต้นของการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ วัสดุ

อุปกรณ์ สถานที่ และระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการศึกษา โดยภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมากผ่านเกณฑ์การ
ประเมินปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ บุคลากรมีไม่เพียงพอในการติดตั้งและซ่อมแซมระบบ ขาดงบประมาณในการ
ซ่อมบ ารุง สัญญาณภาพขาดความคมชัด และการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีช ารุดล่าช้า  

(2) ความเหมาะสมด้านกระบวนการด าเนินงานในการจัดการศึกษาประกอบด้วย การวางแผน การจัดการ
เรียนรู้และการวัดผลประเมินผล โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากผ่านเกณฑ์การประเมิน ปัญหาที่พบ 
ได้แก่ นักเรียนเรียนไม่ทันบางวิชาสอนเร็วเกินไป และนักเรียนไม่สามารถซักถามโต้ตอบกับครูต้นทางในขณะจัด
กิจกรรมได้  

(3) ประสิทธิผลของการจัดการศึกษา พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ของโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผล
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้น
                                                             
1  นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช krukoe25@gmail.com  08-6190-6043 
2 รองศาสตราจารย ์ดร.ประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช drsomkid@hotmail.com  08-9919-3630 
3 รองศาสตราจารย ์ดร.ประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช svandee_6@hotmail.com  08-9676-5347 
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ประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี-ดีเยี่ยมผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนความพึงพอใจ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากผ่านเกณฑ์การประเมิน  

 
ค าส าคัญ:  การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  โรงเรียนขนาดเล็ก  ประถมศึกษา 
 
Abstract 

The purposes of this research are(1) to study the analytically instructional methods of 
basic factors. (2) to investigate the distance Learning  Via Satellite  Project’s system performance 
and  (3) To evaluateof  Educational  Management  of  Distance Learning  Via  Satellite  Project of 
Small Schools under Lamphun  Primary  Education  Service  Area  Office2. The sample used in 
this study included the (1) supervisors in with the total number of 13 people. (2)The factors of 
administrators in with the total number of 34 people.(3) The teachers who teach in prathom 6 in 
with the total number of 68 people. (4)The  281 pupils in prathom 6 was enrolled at the 2016 
academic year (5) the 281 parents. The tools used in this research were 5-rating-scale 
questionnaires. The statistics used for analyzing the data comprised percentage, mean and 
standard deviation, correlation analysis and multiple regression analysis.  

The results showed that 
(1) the availability of the primary factors education management. It consists of 

personnel, materials, location and duration of the education management. Overall, there is a 
high level in the evaluation criteria. Problems found included insufficient personnel to install 
and repair the system. Lack of funding for maintenance, video signal lacks sharpness, and 
repairing the equipments delay  

(2) The suitability of the process of educationconsists of planning, learning management 
and performance evaluation. Overall the criteria pass the evaluations in the high level. The 
problems  found in this result. Are some teachers teach too fast. Students can’t ask questions 
and interact with teachers while are teaching  

(3) The effectiveness of the education management showed that the result of the  
Educational Testing national grade of 6 (O-NET) of the small school that has Distance Learning 
Television system of five subjects . It is higher than the national average in all subjects. Through 
evaluation criteria Assessments of reading, writing and critical thinking and evaluation desirable 
characteristics of students in six years as a result of the survey was good - excellent. Through 
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evaluation criteria The satisfaction of those involved with the management of distance education 
via satellite of a small school. Overall satisfaction was high. Through evaluation criteria 

 
Keywords : Educational  Management  of  Distance Learning  Via  Satellite,   Small  Schools,  
Primary school 
 
บทน า 

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561) มีวิสัยทัศน์ คือ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษามี  3  เรื่อง  คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้  การให้
โอกาสทางการศึกษาเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
สังคม  จะเห็นได้ว่าการศึกษาไทยจะต้องได้รับการปฏิรูปและพัฒนาอย่างเร่งด่วน   โดยเฉพาะด้านคุณภาพครูซึ่งมี
ความส าคัญมากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย  ความเหลื่อมล้ าเชิง
คุณภาพการศึกษาไทยยังปรากฏความแตกต่างมากยิ่งขึ้นขาดแคลนครู  ทรัพยากรงบประมาณ  โดยเฉพาะโรงเรียน
ที่หางไกลในชนบทการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทันสมัย  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  เพื่อแก้ปัญหาในโรงเรียน
ขนาดเล็ก  จ านวน 15,369  โรงเรียน และโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยมีเปูาหมายโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ จ านวน  15,533  โรงเรียน  เพ่ือให้การด าเนินการขยายผล
โครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  จึงได้ด าเนินการโครงการขยายผลการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็ก  จ านวน  63  โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งสู่การ
แก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น  ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอกและท าให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กให้ได้รับโอกาสเท่าเทียม
กับนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่  ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพจากโรงเรียนวังไกลกังวล 
ซึ่งเป็นความคาดหวังในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้ดียิ่งขึ้น   

โครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ได้ด าเนินงานมาแล้วประมาณ 10 ปีดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญและมีความสนใจ
การประเมินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก  โดยมุ่งหวังที่จะได้ข้อมูลสารสนเทศใน
ด้านความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้น  ความเหมาะสมด้านกระบวนการ และเพ่ือต้องการทราบว่าการด าเนินงานการ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้มากน้อยเพียงใด 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือประเมินความพร้อมด้านปัจจัยเบื้องต้นของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน
ขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
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2.เพ่ือประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการด าเนินงานของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของ
โรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

3.เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 การด าเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

การด าเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม คู่มือแนวทางการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน  
และรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  
(2558, น.5-12)  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบทุกชั้นเรียน ครูไม่ครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ขาดสื่อการเรียนการสอน ซึ่งการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลรวม ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยใฝุเรียนรู้ด้วยตนเอง มีวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบโดยมี
ครูผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งนี้หากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างจริงจัง และอ านวยความสะดวกให้การ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญท่ีช่วยให้การจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ความส าคัญของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีประโยชน์หลายประการดังนี้ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 2557, น.10) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพัฒนาขึ้น 
2. แก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นและครูสอนไม่ตรงวิชาเอก 
3. ครูมีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
4. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแนวทางหรือทางเลือกในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
5. นักเรียนได้รับโอกาสและความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
รูปแบบการประเมินเชิงระบบ (สุภมาส  อังศุโชติ  2555: 56-57) 
ระบบการบริหารจัดการประกอบด้วยกลุ่มองค์ประกอบย่อยที่ท างานพ่ึงพาซึ่งกันและกันเพ่ือบรรลุ

จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบหลักของระบบ คือ ปัจจัยน าเข้า ( Inputs)กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ 
(Outputs) ขององค์การ องค์ประกอบเหล่านี้รวมตัวกันเพ่ือบรรลุเปูาหมายขององค์การ  การน ารูปแบบเชิงระบบ
มาประยุกต์ในการประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ เพ่ือการตัดสินใจจากการประเมิน 3 ประเภท ได้แก่ 
 1. การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input evaluation) เพ่ือการตัดสินใจด้านการก าหนดโครงสร้างหรือวาง
รูปแบบการด าเนินงาน (Structuring decisions)  โดยการใช้ทรัพยากรด้านต่างๆ เช่น คน สารสนเทศ สิ่งอ านวย
ความสะดวก เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ พัสดุ เงิน 
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 2. การประเมินกระบวนการ (Process  evaluation) เพ่ือการตัดสินใจในการน านโยบาย แผนงานหรือ
โครงการไปใช้ปฏิบัติจริง (Implementing  decisions) 

3. การประเมินผลลัพธ์ (Output  evaluation) เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือคง หรือ
ขยาย หรือยุบ หรือเลิกโครงการ (Recycling  decisions) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 มีวิธีด าเนินการวิจัยโดยละเอียด ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1  ประชากร ที่ใช้การศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนนักเรียน และ
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ในปีการศึกษา  2558 

1.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้การศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 
 1.2.1 ศึกษานิเทศก์  จ านวน 13  คน 
 1.2.2  ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  34 คน 

1.2.3.1 ครูผู้สอนจ านวน68 คน 
1.2.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  จ านวน 281 คน 
1.2.5  ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  จ านวน 281 คน 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท มีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1 แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคอร์ท(Likert Scale) 
แบ่งเป็น 5 ชุด ประกอบด้วยชุดที่ 1 แบบสอบถามส าหรับศึกษานิเทศก์ ชุดที่ 2 แบบสอบถามส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา  ชุดที่ 3 แบบสอบถามส าหรับครูผู้สอน ชุดที่ 4 แบบสอบถามส าหรับนักเรียน  และชุดที่ 5 
แบบสอบถามส าหรับผู้ปกครองนักเรียน 

  2.2 แบบบันทึกข้อมูล ใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพด้านวิชาการ  คือ ผลการสอบ O – NET 
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

  ในการสร้างเครื่องมือวิจัย มีข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2. สร้างแบบสอบถามและแบบบันทึก 

3. ตรวจสอบความชัดเจนทางภาษา และความตรงตามเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คนโดยและ
ได้ค่า IOC ที่ได้อยู่ระหว่าง 0.6 – 1.00 

4. ทดลองใช้เครื่องมือ และน ามาหาค่าความเท่ียง (Reliability) โดยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach)  ได้ผลดังนี้ ชุดที่ 1 แบบสอบถามส าหรับศึกษานิเทศก์อยู่ที่ระดับ  .97ชุดที่ 2 แบบสอบถามส าหรับ
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ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ที่ระดับ  .95 ชุดที่ 3 แบบสอบถามส าหรับครูผู้สอนอยู่ที่ระดับ  .98 ชุดที่ 4 แบบสอบถาม
ส าหรับนักเรียนอยู่ที่ระดับ .96 และชุดที่ 5 แบบสอบถามส าหรับผู้ปกครองนักเรียนอยู่ที่ระดับ  .95 

 3. การเก็บรวมรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  

3.1 ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยจาก
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถึงผู้อ านวยการโรงเรียนและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 เพ่ือขอความอนุเคราะห์จากศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา  
ครูผู้สอน นักเรียน  และผู้ปกครองนักเรียน ในการจัดเก็บข้อมูล โดยจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเองในภาคเรียนที่ 2      
ปีการศึกษา 2558 

3.2 ข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยจากบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถึงผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน  เขต 2 เพ่ือขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มนิเทศ
ติดตามการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลเชิงปริมาณ  วิเคราะห์โดยใช้  ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนข้อมูลเชิง
คุณภาพ วิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัย  เรื่อง การประเมินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก  สั งกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ปรากฏผลโดยสรุปดังนี้ 

1. ผลการประเมินความพร้อมด้านปัจจัยเบื้องต้นของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน
ขนาดเล็ก  (สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2)ความพร้อมด้านปัจจัยเบื้องต้นของการ
จัดการศึกษา  ซึ่งประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการศึกษา 
โดยภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมากผ่านเกณฑ์การประเมิน  เมื่อพิจารณารายด้านปรากฏผล ดังนี้ 
          1.1 ความพร้อมของบุคลากรที่รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพบว่า  ความพร้อมของ
บุคลากรที่รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีความพร้อมระดับมากอันดับแรกคือ  ผู้บริหารให้ความส าคัญและเอาใจใส่ดูแลการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง  รองลงมาคือ  ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ผู้บริหารแสดงออกถึงการตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินงานอย่างเหมาะสม 
 1 .2 ความเหมาะสมและความเพียงพอของงบประมาณ  ผลการประเมินตามความคิดเห็นของ  
ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน พบว่าภาพร่วมอยู่ในระดับมากผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อ
พิจารณาในภาพรวมมีความเหมาะสมโดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.79 ปัญหาอุปสรรคที่พบได้แก่ปัญหาการขาด
งบประมาณการซ่อมบ ารุง 
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 1.3 ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ และสื่อเทคโนโลยีผลการประเมินตามความคิดเห็นของ ศึกษานิเทศก์  
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ข้อที่มีความพร้อมระดับมากอันดับแรกคือ มีคู่มือพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมส าหรับโรงเรียนปลายทาง  
รองลงมาคือ นักเรียนทุกคนสามารถมองเห็นจอโทรทัศน์อย่างชัดเจน ติดตั้งโทรทัศน์ให้มีความแข็งแรงและ
ปลอดภัย 

1.4 ความพร้อมของสถานที่ในการจัดการศึกษาผลการประเมินตามความคิดเห็นของ ศึกษานิเทศก์  
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน พบว่ามีความพร้อมของสถานที่ในการจัดการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีความพร้อมระดับมากอันดับแรกคือ การจัดโต๊ะเก้าอ้ี
นักเรียนเหมาะสมเป็นระเบียบ รองลงมาคือ ห้องเรียนสะอาดเหมาะสมต่อการเรียนรู้  จัดวางสิ่งของอุปกรณ์เป็น
ระเบียบเป็นสัดเป็นส่วน 
     1.5 ความเหมาะสมและความพร้อมของระยะเวลาในการจัดการศึกษาผลการประเมินพบว่าความ
เหมาะสมและความพร้อมของระยะเวลาในการจัดการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากผ่านเกณฑ์การประเมิน  
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีความพร้อมระดับมากอันดับแรกคือ สถานศึกษามีปฏิทินการด าเนินงานประจ าปี
การศึกษาอย่างชัดเจน รองลงมาคือ ศึกษานิเทศก์มีการก าหนดระยะเวลาในการนิเทศโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
 2.ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก  
ประกอบด้วยการวางแผน  การจัดการเรียนรู้  และการประเมินผลโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อพิจารณารายด้านปรากฏผลดังนี้ 
 2.1 ความเหมาะสมในการวางแผนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการ
ประเมินความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน พบว่า ภาพรวมมีความเหมาะสมในการ
วางแผนอยูใ่นระดับมากผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อข้อที่มีความเหมาะสมระดับมากอันดับแรก คือ  
มีการวางแผนจัดครูเข้าสอนให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  รองลงมาคือ มีการก าหนดนโยบายและแผนให้แก่
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ มีการวางแผนพัฒนาด้านความรู้ของครูในการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีทาง
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 2.2 ความเหมาะสมในการจัดการศึกษาเรียนรู้ ผลการประเมินความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน พบว่า ภาพรวมมีความเหมาะสมในการวางแผนอยู่ในระดับมากผ่านเกณฑ์การประเมิน  
เมื่อพิจารณารายข้อข้อที่มีความเหมาะสมระดับมากอันดับแรก คือ มีการเรียนการสอนหลากหลายวิธี รองลงมาคือ 
ครูมีการดูแลให้นักเรียนเข้าเรียนตามเวลาในการออกอากาศ ครูมีการติดตามแนะน าเพ่ิมเติมระหว่างเรียน  มีการ
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ รวมทัง้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
 2.3 ความเหมาะสมในการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาเรียนรู้ ผลการประเมินความคิดเห็นของ
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน พบว่า ภาพรวมมีความเหมาะสมในการวางแผนอยู่ในระดับมาก
ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายข้อข้อที่มีความเหมาะสมระดับมากอันดับแรก คือ ศึกษานิเทศก์มีการ
ชี้แจงท าความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาทางไกล
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ผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก รองลงมาคือ ศึกษานิเทศก์มีการให้ค าปรึกษาแนะน าและช่วยเหลือการจัดการ
เรียนการสอน 
 2.4 ความเหมาะสมในการวัดและประเมินผล ผลการประเมินความคิดเห็นของ ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอน พบว่า ภาพรวมมีความเหมาะสมในการวางแผนอยู่ในระดับมากผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาราย
ข้อข้อที่มีความเหมาะสมระดับมากอันดับแรก คือ ครูน าผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน  รองลงมาคือ  
ครนู าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน ครูวิเคราะหข์้อมูลและประเมินผลการเรียนรู้ ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการวัดและประเมินผล 
 ปัญหาอุปสรรคที่พบในการจัดการเรียนการสอน สรุปปัญหาได้ดังนี้คือ ครูไม่ครบชั้นท าให้ครูไม่สามารถ
สอนร่วมกับครูโรงเรียนต้นทางได้ทุกชั่วโมง นักเรียนเรียนไม่ทันบางวิชาสอนเร็วเกินไป และนักเรียนไม่สามารถ
ซักถามโต้ตอบกับครูต้นทางในขณะจัดกิจกรรมได้ 
 3. ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) 
ของโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน และผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี -ดี
เยี่ยมผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อพิจารณารายการในแต่ละด้านปรากฏผลดังนี้ 
 3.1 ผลสมฤทธิ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการ
เปรียบเทียบผลการทดสอบ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศกับ
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 โดยคะแนนเฉลี่ยใน 4 วิชาคือ วิชาภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 46.97 วิชา
คณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 45.08 วิชาวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 38.81 และวิชาสังคมศึกษามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 40.22 ซึ่งมีระดับคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ส่วนในวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
คะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.76 ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยใน 4 วิชาคือ วิชา
ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 46.75 วิชาคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 40.48 วิชาวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
44.56  และวิชาสังคมศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 52.10  ซึ่งมีระดับคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ส่วนใน
วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.80ปีการศึกษา 2558  
คะแนนเฉลี่ยใน 5 วิชาคือ วิชาภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 54.06  วิชาคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 49.38 วิชา
วิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 45.94 วิชาสังคมศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 51.42 และวิชาภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 41.65 ซึ่งมีระดับคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา  
 3.2 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 
-2558 โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ล าพูน เขต 2 พบว่าผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2556  ระดับดี – ดีเยี่ยมร้อยละ 70.02 ปีการศึกษา 2557 ระดับดี – ดีเยี่ยมร้อยละ 76.44 ปีการศึกษา  
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2558  ระดับดี – ดีเยี่ยมร้อยละ 77.73 ในภาพรวมผลการประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียนอยู่ใน
ระดับดี – ดีเยี่ยมเพ่ิมมากขึ้นจากปีการศึกษา  2556  และปีการศึกษา 2557 – 2558  มีค่าผลการประเมินทักษะ
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนอยู่ในระดับดี – ดีเยี่ยมมีการพัฒนาดีขึ้น 
 3.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา 2556 -
2558โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ล าพูน เขต 2 พบว่าผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  
2556 ระดับดี – ดีเยี่ยมร้อยละ 87.73 ปีการศึกษา 2557 ระดับดี – ดีเยี่ยมร้อยละ 94.99 ปีการศึกษา 2558  
ระดับดี – ดีเยี่ยมร้อยละ  94.53 ในภาพรวมผลการประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี – ดีเยี่ยมเพ่ิม
มากขึ้นจากปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 – 2558 มีค่าผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่
ในระดับด ี– ดีเยี่ยมใกล้เคียงกัน 
 3.4  ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กโดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อพิจารณารายข้อข้อที่มีความพึงพอใจระดับมากอันดับแรก
คือ  ผู้เรียนได้เรียนรู้ครบตามมาตรฐานของหลักสูตร รองลงมาคือ ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขสนใจและ
กระตือรือร้นในการจัดกิจกรรมต่างๆ ครูมีการพัฒนาตนเองและเห็นแนวทางการพัฒนาตนเองด้านการจัดการ
เรียนรู้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ครูมีความกระตือรือร้นในการจัดการเรียนรู้ คอย
ก ากับดูแลให้ค าแนะน าในชั้นเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับการประเมินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาด
เล็กสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
              1. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 พบว่าตามความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอนเกี่ยวกับความพร้อมด้านปัจจัย ซึ่งประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
สถานที่ และระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการศึกษา  โดยภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมากผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ที่เป็นเช่นนี้เพราะศึกษานิเทศก์มีความรู้และเข้าใจในนโยบายในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของ
โรงเรียนขนาดเล็ก และผู้อ านวยการโรงเรียนให้ความส าคัญและเอาใจใส่ดูแลการจัดการการศึกษาทางไกลอย่าง
ต่อเนื่องความเหมาะสมและความเพียงพอของงบประมาณ  ควรมีการ  สนับสนุนงบประมาณตามความต้องการ
จ าเป็นของโรงเรียนอย่างเหมาะสมในการพัฒนาการจัดการศึกษา  และมีงบประมาณเพ่ือการพัฒนาผู้บริหาร  ครู
และบุคลากรในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก  ซึ่งจะช่วยให้การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์  และสื่อเทคโนโลยี ทุกโรงเรียนมีการติดตั้งโทรทัศน์ให้มี
ความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยและมีคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมส าหรับโรงเรียนปลายทาง
เพียงพอครบทุกชั้นเรียน  การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าได้รับโอกาส
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ทางการศึกษา และสามารถช่วยให้สถานศึกษาที่ขาดแคลนครูในการพัฒนา ส่งเสริมการจัดการศึกษาได้ครอบคลุม
และต่อเนื่อง 
 2. ความเหมาะสมด้านกระบวนการด าเนินงานในการจัดการศึกษาประกอบด้วย การวางแผน การจัดการ
เรียนรู้และการวัดผลประเมินผลโดยภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมากผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่เป็นเช่นนี้
เพราะความเหมาะสมในการวางแผนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีการก าหนดนโยบายและแผน
ก าหนดการในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบตลอดจนทางโรงเรียนมีนโยบาย
และแผนการจัดการศึกษาปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  สามารถวางแผนจัดครูเข้าสอนให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการ
วางแผนในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของส านักงานเขตพ้ืนที่ ผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนครูผู้สอนมี
การวางแผนเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สามารถมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนมาก
ที่สุด และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน
และผู้ปกครองนักเรียนมีความเห็นสอดคล้องกันเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  
และหาช่างมาปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณภาพและเสียงเพ่ือแก้ไขสัญญาณภาพขาดความคมชัดที่ท าให้นักเรียน
ปลายทางเรียนและท ากิจกรรมไปพร้อมกับโรงเรียนต้นทางไม่ทันที่เป็นเช่นนี้เพราะบางโรงเรียนอยู่ห่างไกลจึงท าให้
เวลาวัสดุอุปกรณ์ช ารุดต้องใช้ระยะเวลานานในการเดินทางไปซ่อมแซมระบบ  และช่างที่รับผิดชอบดูแลมีจ านวน
ไม่พอในการดูแลระบบ 
  4. ด้านผลสมฤทธิ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการ
เปรียบเทียบผลการทดสอบ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556-2558 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
กับคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 พบว่าคะแนนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับที่ดีมีคะแนนเฉลี่ย        
ในภาพรวมของโรงเรียนขนาดเล็กสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และมีการพัฒนาทางด้านผลการทดสอบ           
(O-NET) อย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 - 2558  ถือว่าการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ประสบผลส าเร็จในการยกระดับ
ผลการทดสอบ (O-NET) ของโรงเรียนขนาดเล็กและผลคะแนนการทดสอบ (O-NET)  แต่ละโรงเรียนมีค่าใกล้เคียง
กัน แต่เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2556 - 2558 ตามรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้จะพบว่า วิชาวิทยาศาสตร์เป็นเพียงวิชาเดียวที่โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาทางไกลแบบ
ดาวเทียมมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบ (O-NET) ลดลงจากปีที่ผ่านมาแต่ก็มีค่าเฉลี่ยของคะแนนมากกว่า
คะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ  อาจเนื่องมาจากวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องมีการทดลองและลงมือปฏิบัติจริง  
ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากครูต้นทางในการทดลอง
วิชาวิทยาศาสตร์ โดยบางโรงเรียนนักเรียนอาจไม่ได้ท าการทดลองลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเกิดจากปัญหาเรื่องการขาด
วัสดุอุปกรณ์ในการทดลองมีไม่ครบ  ครูผู้สอนไม่ได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้ก่อนล่วงหน้าตามแผนคู่มือการสอน จึง
ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างไม่เต็มตามศักยภาพของนักเรียน  ด้วยสาเหตุนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผลการทดสอบ 
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(O-NET) ปีการศึกษา 2558 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนค่าเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ของแต่ละโรงเรียนลดลง
จากปีที่ผ่านมา 

5. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กศึกษานิเทศก์ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากผ่าน
เกณฑ์การประเมินมีความเห็นสอดคล้องกันโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ที่เป็น
เช่นนี้เพราะทุกฝุายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้เห็นว่าครูมีการจัดบรรยากาศในชั้น
เรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และครูให้ค าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาเท่าเทียมกับนักเรียนในโรงเรียนอ่ืนๆ ถึงจ านวนบุคลากรที่รับผิดชอบในการสอนจะมีจ านวนจ ากัดไม่
เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็ตาม 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ครูวิชาการโรงเรียนควรการจัดตารางเวลาให้ครูได้เข้าสอน  และในวิชาที่ไม่มีครูตรงตามวิชาเอกนั้นให้
สอนร่วมกับครูต้นทางและใช้หลักการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีการจัดอบรม  สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียน
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียมให้ประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

3. ครูควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซ่อมเสริมทุกครั้งในรายวิชาที่นักเรียนเรียนไม่ทันโรงเรียนต้น
ทาง อาจดูรายการย้อนหลังอีกครั้งตอนสอนซ่อมเสริมร่วมกับการอธิบายของครูปลายทางที่สอนซ่อมเสริม 

4. ครูผู้สอนควรเตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทดลองวิชาวิทยาศาสตร์ โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงมากกว่าดูการทดลองจากโรงเรียนต้นทางแล้วมาสรุปผลการทดลอง เพ่ือนักเรียนจะได้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
มากกว่าเพราะได้เห็นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการทดลอง 

5. ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง 
              6. ควรสนับสนุนงบประมาณตามความต้องการจ าเป็นของโรงเรียนอย่างเหมาะสมในการพัฒนาการจัด
การศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมที่เป็น
กระบวนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 2. ควรมีการศึกษาพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในวัดความพร้อมของบุคลากรในการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 
 3. ควรน าตัวชี้วัดจากการวิจัยมาใช้ประเมินโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 4. ควรมีการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงประเมินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก  
เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาโครงการต่อไป 
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การเพิ่มมูลค่าเครื่องขยายเสียงส าหรับธุรกิจครอบครัวโดยใช้ BCG MATRIX และ
COST/BENEFIT ANALYSIS 

ADDING VALUE OF POWER AMPLIFIERS FOR THE FAMILY BUSINESS  
BASED ON BCG MATRIX AND COST BENEFIT ANALYSIS 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาการเพ่ิมมูลค่าของเครื่องขยายเสียงส าหรับธุรกิจโดยใช้โมเดลธุรกิจ BCG Matrix และ
cost/benefit analysisส าหรับการพัฒนาธุรกิจเพ่ือให้อยู่รอด เปูาหมายของโมเดลทางธุรกิจนี้คือเพ่ือวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์เครื่องเสียง ให้แนวทางในการเพ่ิมมูลค่าของเครื่องขยายเสียงและประเมินค่าของการลงทุน โดยน า
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจ BCG Matrix และการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน 
(cost/benefit analysis) ผลการศึกษาพบว่าผลิตภัณฑ์เครื่องขยายเสียงส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม Cash cow และไม่มี
สินค้าในกลุ่ม Star เลย ด้วยเหตุนี้ การพยายามที่จะผลักดันสินค้าจากกลุ่ม Question Mark ให้ไปยังกลุ่ม Star 
มันเป็นเรื่องส าคัญท่ีจะรักษาธุรกิจไว้ เนื่องจากมันจะไปเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและท าให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองมาก
ขึ้น ผลของการศึกษาในการผลักดันสินค้า KM2500S พบว่า สามารถประสบความส าเร็จภายในเงื่อนไขต้นทุน 
800,000 บาทและสามารถคืนทุนในระยะเวลา 2.7 ปี  
 
ค าส าคัญ: BCG Matrix , การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ (Cost/Benefit Analysis) , การวิเคราะห์ความ
อ่อนไหว, การเพ่ิมมูลค่า, Question Mark 
 
Abstract  
 Study of adding value of power amplifiers for the family business based on BCG matrix 
and cost/benefit analysis is presented for development of surviving this business. Its purpose is 
to analyze the audio products, provide guidelines for increasing the value of the amplifier and 
also to assess the value of the investment. The concept of BCG matrix and cost/benefit analysis 
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is used to formulate the most products in the Cash Cow and non-product in the Star. Pushing 
the product in Question Mark group into Star is important to keep the businesses, because it 
will increase the business market share and greater prosperity. For the results in this study, the 
product of KM2500S can be pushed for capable to achieve the cost of 800,000 Baht and can 
payback a period of2.7 years 
 
Keyword: BCG matrix; cost/benefit analysis; adding value; power amplifiers 
 
บทน า 
           ในยุคการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอล ส่งผลกระทบถึงผู้ประกอบการในภาคการ
ผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ต้องปรับตัวเพ่ือเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ท าให้สภาวะตลาด
ชะลอตัวเพ่ือรอดูการเปลี่ยนแปลง สภาวะการผลิตอุตสาหกรรมไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาส 2/2559  มี
ดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 112.66 เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5.00 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 7.39 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟูาที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 17.61 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการส่งออกเครื่องปรับอากาศ และตู้เย็นไปตลาดหลักส่วนใหญ่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.03 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ได้แก่ HDD Semiconductorและ Printer ปรับตัวลดลงร้อยละ 
14.39 13.73 และ 10.06 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความต้องการใช้คอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลลดลงและหันไปใช้แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนมากขึ้น ประกอบกับความต้องการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ในตลาดโลกลดลง สภาพของการแข่งขันในปัจจุบัน ท าให้ผู้ผลิตต้องเผชิญทั้งการแข่งขันที่เกิดจากคู่แข่งขันตลาด
ภายในประเทศและกับคู่แข่งขันจากต่างประเทศ  รวมทั้งการแข่งขันจากสินค้าและบริการประเภทใหม่ๆ ที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจเครื่องขยายเสียง ซึ่งเครื่องขยาย
เสียงถือเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ท าให้ยอดการจัดจ าหน่ายของผู้ผลิตในประเทศไทยลดลง อีกทั้งการน าเข้าเครื่อง
ขยายเสียงจากประเทศจีนที่มีราคาถูกกว่าเข้ามามีส่วนแบ่งตลาดในประเทศไทยอีกด้วย จากข้อมูลของธุรกิจที่
จัดตั้งขึ้นเพ่ือผลิตเครื่องขยายเสียงจ าหน่ายมานานกว่า10 ปี ซึ่งยังสามารถจัดจ าหน่ายเครื่องขยายเสียงได้เรื่อยมา 
แต่ประสบปัญหาคืออัตราการเติบโตของยอดการจัดจ าหน่ายของธุรกิจตั้งแต่ปี 2557 มียอดขาย 15,999,782.25 
บาท ถึง ปี 2559 มียอดขาย 17,810,060.85 บาท ซึ่งมีการเติบโตไม่ได้ตามเปูาหมาย คือ 19,000,000 บาท  
 ดังนั้นธุรกิจจะน าเอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎี Fishbone diagram, Pareto Diagram
และการสัมภาษณ์ผู้บริหารเพ่ือให้ทราบสาเหตุที่แท้จริง ซึ่งสามารถแก้ปัญหา โดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยน า 
BCG Matrix เพ่ือก าหนดต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ เครื่องขยายเสียงและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์
ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเปูาหมาย เพื่อก าหนดกลยุทธ์ใหม่ส าหรับธุรกิจเครื่องเสียง และประเมินความคุ้มค่าใน
การลงทุน(Cost/Benefit Analysis) เพ่ือการตัดสินใจในการลงทุนของกลยุทธ์ใหม่ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฎี BCG Matrix และ Cost/Benefit Analysis 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ต าแหน่งในตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องขยายเสียงโดยใช้ BCG Matrix 
 3. เพ่ือประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนโดยใช้ Cost/Benefit Analysis 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 การแข่งขันในทางธุรกิจเป็นประดุจพลังขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น และเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง  ก่อให้เกิดเสถียรภาพทางด้านราคาและที่ส าคัญคือช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศให้
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันรายอ่ืนๆ ในตลาดโลกได้ รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  ถือเป็นพลัง
ผลักดันที่เสริมสร้างและจูงใจให้หน่วยผลิตทั้งหลายต้องหันมาให้ความสนใจด าเนินกิจการให้มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ การวางแผนแนวทางการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงรวบรวมแนวคิด และทฤษฏีต่างๆที่
เกี่ยวข้องไว้ดังนี้ 
  1. แผนผังก้างปลา 
  2. แผนภูมิพาเรโต 
  3. Boston Consultation group (BCG) Matrix 
  4. Cost/Benefit Analysis 
 1. แผนผังก้างปลา 
 แผนผังที่ใช้ในการวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุต่างๆ ว่ามีอะไรบ้างที่มาเกี่ยวข้องกัน สัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างไร
จึงท าให้ผลปรากฏตามมาในขั้นสุดท้าย โดยการระดมความคิดอย่างเป็นอิสระของทุกคนในกลุ่มกิจกรรมด้านการ
ควบคุมคุณภาพ ประโยชน์ของการใช้ผังก้างปลาคือ ใช้เป็นเครื่องมือในการระดมความคิดจากสมองของทุกคนที่
เป็นสมาชิกกลุ่มคุณภาพอย่างเป็นหมวดหมู่ ซึ่งได้ผลมากที่สุดแสดงให้เห็นสาเหตุต่าง ๆ ของปัญหา ของผลที่
เกิดข้ึนที่มีมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปมส าคัญที่จ าน าไปปรับปรุงแก้ไข 
 2. แผนภูมิพาเรโต 
 เครื่องมือส าหรับการตรวจสอบปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน ในองค์กร โดยการน าเอาสาเหตุเหล่านั้นมาแบ่งแยก
ประเภท แล้วเรียงล าดับความส าคัญของข้อมูลจากมากไปหาน้อยประโยชน์ของแผนภูมิพาเรโตเพ่ือเป็นแนวทางใน
การตัดสินใจแก้ปัญหาเร่งด่วน ปัญหารอง ตามล าดับใช้ตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจากการแก้ไขปรับปรุง เป็นประโยชน์
ในการเขียนรายงาน 
 3. Boston Consultation group (BCG) Matrix 
          เป็นโมเดลการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินในระดับบริษัท (Portfolio  management)  ของกลุ่มที่
ปรึกษาแห่งเมืองบอสตันเรียกว่า เมตริกซ์ บีซีจี หรือ BCG Matrix เพ่ือช่วยให้เราสามารถวางแผนการขายสินค้า 
วางกลยุทธ์ทางการตลาด และการสร้างแบรนด์ได้ดีขึ้น โดย BCG Matrix นั้น จะพิจารณาจาก 2 เกณฑ์ก็คือ อัตรา
การเติบโตของตลาดสินค้า (Market Growth Rate) และส่วนแบ่งการตลาดเชิงเปรียบเทียบ (Relative Market 
Share) 
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 4. Cost Benefit Analysis 
 Cost Benefit Analysis เป็นเทคนิคส าหรับการค้นหาต้นทุนและผลประโยชน์ทางสังคมที่คิดค่าออกมา
เป็นตัวเงิน (Monetary social cost and benefit) ของโครงการลงทุนในช่วงเวลาในเวลาหนึ่งที่ก าหนดให้ 

1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
2. อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of  Return: IRR) 
3. งวดเวลาคืนทุน (Payback Period: PP) 
4. อัตราผลตอบแทนทางบัญชี (Accounting Rate of Return) 
5.ดัชนีความสามารถในการท าก าไร (Profitability Index = PI) 
6.การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในการลงทุน 

 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
วิธีดาเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาท าการศึกษาการเพ่ิมมูลค่า
เครื่องขยายเสียงของธุรกิจ จากการวิเคราะห์ปัญหาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ต าแหน่ง
ของผลิตภัณฑ์และความคุ้มค่าในการลงทุน ใช้ BGC Matrix และ Cost/Benefit Analysis มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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 3.1 ขั้นตอนในการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในระเบียบการศึกษาทั่วไป 
ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา
ด้วยแผนผังก้างปลาและแผนภูมิPareto ขั้นตอนที่ 3 BCG Matrix ขั้นตอนที่ 4 Cost/Benefit Analysis ขั้นตอนที่ 
5 อภิปรายผลการวิเคราะห์ ขั้นตอนที่ 6 ผู้เชียวชาญตรวจสอบและข้อเสนอแนะ และข้ันตอนที่ 7 สรุปผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนในการศึกษา 
  
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในท าการศึกษาการเพ่ิมมูลค่าเครื่องขยายเสียงของธุรกิจ คือการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ คือ
แบบสัมภาษณ์  และการวิเคราะห์เชิงปริมาณใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ BGC Matrix และ Cost/Benefit 
Analysis ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ 
  3.2.1 แบบสัมภาษณ์ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 
โดยจัดท าแบบสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดท่ีใช้ โดยให้ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ตอบด้วยตัวเอง ซึ่งมี
ลักษณะค าถามปลายเปิด (Open End Question) ให้ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เสนอความคิดเห็น 
  โดยแบบสอบถามมี 2 ชุด มีค าถามท่ีแตกต่างกัน 
  ชุดที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับการปัญหาและแนะน าแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การด าเนินงานตามทฤษฏี ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบค าถามอย่างอิสระ และผู้
สัมภาษณ์ท าการจดบันทึก 
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  ชุดที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ลุกค้ากลุ่มเปูาหมายต้องการ ซึ่งเป็นค าถาม
ปลายเปิดและค าถามปลายปิด และผู้สัมภาษณ์ท าการจดบันทึก  
  3.2.2. BGC Matrix  
  การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ตามแนวคิดกลุ่มที่ปรึกษาแห่งเมือง
บอสตัน การวิเคราะห์ BCG Growth-Share Matrix เพ่ือวิเคราะห์ว่าบริษัทอยู่ในช่วงใดของวัฏจักรการ
เจริญเติบโต เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรได้อย่างแม่นย ายิ่งขึ้นโดยอาศัยอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย  
(Sales growth rate)  ของแต่ละหน่วยผลิตภัณฑ์ และส่วนครองตลาดเปรียบเทียบ (Relative market rate)          
เพ่ือการค านวณหาส่วนแบ่งทางการตลาดธุรกิจและการค านวณหาอัตราการเจริญเติบโตของตลาด 
  3.2.3 Cost/Benefit Analysis 
  การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ Cost/Benefit Analysis กาวิเคราะห์ 
Cost/Benefit Analysis เพ่ือการค้นหาต้นทุน ผลประโยชน์ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน มูลค่าปัจจุบันของ
ผลประโยชน์สุทธิ อัตราผลตอบแทนภายในการลงทุน การหามูลค่าปัจจุบัน อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน ความ
อ่อนไหวในกรลงทุน 
 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.3.1 ปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ท าการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์คือ แผนผัง
ก้างปลา และแผนภูมิพาเรโต 
  3.3.2 แนวทางการแก้ปัญหา 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ท าให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ในด้านผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความทันสมัย
และมีการวางแผลกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถบรรลุเปูาหมายได้ ผู้จัดท าจึงมีแนวคิดในการก าหนดกลยุทธ์
ใหม่เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เป็นกลุ่มดาว และประเมินความคุ้มค่าในการน ากลยุทธ์
ใหม่ไปประยุกต์ใช้โดยมีแนวทางคือ BCG Matrix และCost-Benefit Analysis 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูล และทบทวนเอกสารต่างๆ ท าการวิเคราะห์โดยน าข้อมูลการจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ เดือนมกราคมปี2557 ถึง เดือน ธันวาคม ปี 2559 ซึ่งได้ผลการศึกษาดังนี้ 
  4.1. การวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา 
  4.2 การวิเคราะห์ BGC Matrix 
  4.3 การวิเคราะห์ Cost/Benefit Analysis 
 4.1. การวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาใช้เทคนิคคือ แผนผังก้างปลาและแผนภูมิพาเรโต  
  4.1.1 การวิเคราะห์แบบแผนผังก้างปลา 
 
 
 



 
NTC  วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   

ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 
 

87 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้แผนผังก้างปลา 
 

  
จากการสังเกตและสัมภาษณ์ ผู้จัดท าได้มองสาเหตุปัญหาในมุมกว้าง เพ่ือค้นคว้าความรู้ความเข้าใจใน

เรื่องการบริหารงานในธุรกิจโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับเครื่องขยายเสียง ผู้จัดท าจึงได้น าผังแสดงเหตุ
และผล (Cause-and-Effect Diagram) หรือผังก้างปลา (Fishbone Diagram)มาช่วยถึงวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา
ทางด้านต่างๆอย่างชัดเจนดังนี้  
  1.ปัญหาทางด้านราคาคือ ลูกค้ากลุ่มเปูาหมายของผลิตภัณฑ์มีก าลังซื้อที่ไม่มาก แต่ต้องการ
สินค้าท่ีมีคุณภาพ 
  2.ปัญหาทางด้านผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่มธุรกิจเครื่องขยายเสียงในประเทศไทยมีทั้งผู้ผลิตรายเล็กและ
ผู้ผลิตรายใหญ่ ท าให้เกิดการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ต้องเปลี่ยนแปลง ปรับรูปแบบอยู่ตลอด อีกทั้งมีการ
น าเข้าสินค้าและสินค้าทดแทนท าให้ธุรกิจต้องมีนวัตกรรมใหม่และปรับตัวเพ่ือหาลูกค้าเปูาหมายในยุคต่อไป 
  3.ปัญหาทางด้านสถานที่คือ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ ในปี2555 มี 10 สาขาทั่ วประเทศไทย แต่
ปัจจุบัน 2559 ไม่มีสาขา 
  4.ปัญหาทางด้านการส่งเสริมการขาย เกิดการซื้อขายกับร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกเป็นส่วนใหญ่ 
ซึ่งในการซื้อขายตามข้อตกลงจะได้รับส่วนลด หรือสิทธิพิเศษเพ่ิมข้ึน 
  4.1.2. การวิเคราะห์แผนภูมิพาเรโต 
แผนภูมิที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้แผนภูมิพาเรโต 
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ผู้จัดท าได้เรียงล าดับความส าคัญของข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา พบว่า ปัญหาที่ควรให้ความส าคัญและแก้ไขเร่งด่วนคือ ผลิตภัณฑ์ 
 4.2. การคิดวิเคราะห์ BGC Matrix 
 ผลิตภัณฑ์เครื่องขยายเสียงของบริษัท มี 13 ผลิตภัณฑ์ ในการวิเคราะห์  BGC Matrix นั้นบ่งบอกถึง
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์[11] ของบริษัทสามารถเป็นแนวทางในวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ข้อมูล ยอด
การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ วิธีการคิดวิเคราะห์เกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างส่ วนแบ่งการตลาดเปรียบเทียบ 
(Relative market share) และอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์(Sales growth rate)ใช้ข้อมูลการจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ เดือนมกราคมปี2557 ถึง เดือน ธันวาคม ปี 2559 
  
ตารางท่ี 1 ส่วนแบ่งการตลาดเปรียบเทียบ 
 

ผลิตภัณฑ ์
ส่วนแบ่งการตลาดเปรียบเทยีบ 

2559 2558 2557 
100 100 100 

- CS - 1000 17.8229 18.0166 18.9918 
- CS - 2000 9.2802 9.4996 8.8994 
- CS - 5000 12.1419 11.9845 12.2735 
- CS - 8000 16.8712 16.9966 16.7901 
- KM – 2500S  1.7120 0.6201 0.6046 
- KM – 3500S  18.1537 19.0699 16.9930 
- KM – 4500S  14.9415 14.8757 16.1844 
- KM – 5500S  1.7668 1.6454 3.1210 
- PA – 200 0.0000 0.0000 0.0000 
- PA – 500 0.2653 0.2522 0.1717 
- ACE – 8 0.0000 0.0000 0.0000 
- ACE – 12 2.4968 2.6560 1.1387 
- ACE - 64 4.5476 4.3833 4.8317 

ค่าเฉลี่ย 7.6923 
  
ตารางแสดงส่วนแบ่งการตลาดเปรียบเทียบ(relative market rate) ทั้ง 13 ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2257 
ถึงธันวาคม ปี2559 ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดเปรียบเทียบมากที่สุดในปี 2559 คือ KM-3500S  
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ตารางท่ี 2 อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ ์
อัตราการเจริญเตบิโตของผลิตภัณฑ ์

2559 2558 
ค่าเฉลี่ยป ี2559-2558 

2.7094 10.2293 
- CS - 1000 1.6051 4.5694 3.0873 
- CS - 2000 0.3378 17.6626 9.0002 
- CS - 5000 4.0581 7.6338 5.8459 
- CS - 8000 1.9510 11.5853 6.7682 
- KM – 2500S  183.5923 13.0378 98.3151 
- KM – 3500S  -2.2251 23.7016 10.7383 
- KM – 4500S  3.1638 1.3157 2.2397 
- KM – 5500S  10.2866 -41.8861 -15.7997 
- PA – 200 0.0000 0.0000 0.0000 
- PA – 500 8.0532 61.9458 34.9995 
- ACE – 8 0.0000 0.0000 0.0000 
- ACE – 12 -3.4484 157.1166 76.8341 
- ACE - 64 6.5588 0.0000 3.2794 

 2.7094 10.2293 18.1006 
  
ค่าเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติบโต(sales growth rate) ทั้ง 13 ผลิตภัณฑ์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในปี 2558-2559 คือ 
KM–2500S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 BCG Matrix ของเครื่องขยายเสียง 
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 BCG Matrix ของเครื่องขยายเสียงแสดงส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบและอัตราการเติบโตของตลาดของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องขยายเสียงทั้ง 13 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Cash Cow มี 6ผลิตภัณฑ์คือ CS – 1000 CS – 
2000 CS – 5000 CS – 8000  KM – 3500S และKM – 4500S ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Question Mark มี3 ผลิตภัณฑ์
คือ KM – 2500S PA – 500และ ACE – 12 ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Dog มี3 ผลิตภัณฑ์คือ- ACE - 64- ACE – 8และ- 
KM – 5500S และไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่ม Star 
 
ตารางท่ี 3 . STRATEGIC TALENT DEVELOPMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กลยุทธ์ของBCG Matrixส าหรบัเครื่องขยายเสียงมี 3กลุ่มคือ Question Marks Dogs และ Cash cows 
สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 1.  Question Marks 
 แสดงฐานะของบริษัทมีส่วนครองตลาดต่ า (low market share) เมื่อเทียบกับคู่แข่ง แต่อยู่ใน
อุตสาหกรรมที่ก าลังขยายตัวสูง (high growth) กลยุทธ์ที่ส าคัญที่ผู้บริหารสามารถที่จะเลือกส าหรับธุรกิจที่อยู่ใน
กลุ่มนี้  ได้แก่กลยุทธ์ความเจริญเติบโต  ประกอบไปด้วยการเจาะตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นการลงทุนอย่าง
มากเพ่ือหวังที่จะได้ครองส่วนแบ่งตลาดให้มากท่ีสุด เพ่ือเป็นธุรกิจดาวเด่น Stars  
 2. ผลิตภัณฑ์ที่ท าเงิน (Cash Cow)  
 แสดงฐานะของบริษัทเป็นผู้น าในตลาด มีส่วนครองตลาดสูง (high growth) แต่อยู่ในอุตสาหกรรมที่
ขยายตัวต่ าหรืออ่ิมตัวแล้ว (low growth) จะมีลูกค้าขาประจ าหรือลูกค้าที่มีความภักดีต่อผลิตภัณฑ์  
  กลยุทธ์ที่ใช้ในกลุ่มนี้  คือ 
  1) กลยุทธ์ (hold market share) คือการพยายามรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้การคงสภาพเดิม 
(stability) 
  2)  กลยุทธ์การเจริญเติบโตปานกลาง 
 
 
 

STRATEGIC TALENT DEVELOPMENT  
Stars 

Strategies for treatment  Prevention 
strategies 

(Build) 

Question marks  
Strategies for Growth 

(Build) 

Cash cows 
hold market share 

Moderate growth strategy (Build) 

Dogs 
divestiture strategy 

(Harvest) 
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 3.  ผลิตภัณฑ์ที่ตกต่ า (Dog) 
 แสดงฐานะของบริษัทมียอดขายจ ากัด เพราะมีส่วนครองตลาดต่ า (low market share) เมื่อเทียบกับ
คู่แข่ง และอยู่ในอุตสาหกรรมที่อ่ิมตัวหรือลดลง (low growth) มีก าไรต่ าหรือขาดทุน การลงทุนต่อไปไม่คุ้มค่า 
โอกาสก้าวหน้ามีน้อย กลยุทธ์ที่เลือกใช้  ได้แก่ 
  1) กลยุทธ์ไม่ลงทุน (divestiture strategy) 
  2) กลยุทธ์การเก็บเก่ียวผลประโยชน์ (harvest strategy) 
 ในการเลือกใช้กลยุทธ์นั้นยังให้ความส าคัญในเรื่องของการเงินในการลงทุนส าหรับในแต่งละกลยุทธ์ ใน
กรณีศึกษานี้ผู้ศึกษาได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะส าหรับการลงทุนมากที่สุด โดยมีวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ จากกลยุทธ์
ของBCG Matrix ที่เป็นกลยุทธ์ความเจริญเติบโต(Build) และการพิจารณาจาก BCG Matrix Strategies Based 
on Product Life Cycle จากกราฟข้างล่างนี้ท าให้เห็นว่า Question Marks เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระยะการ
เริ่มต้นทางธุรกิจและเลือก KM - 2500S ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์เครื่องขยายเสียงที่สูงที่สุดเพ่ือ
น ามาวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินว่าโครงการให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่  

 
ภาพที่ 4 BCG Matrix Strategies Based on Product Life Cycle 

 
 4.3. Cost / Benefit Analysis 
 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนเพ่ิมมูลค่าเครื่องขยายเสียงบทนี้ เพ่ือจ าแนกต้นทุนและ
ผลตอบของโครงการ ตลอดจนวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินว่าโครงการให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน
หรือไม่ โดยใช้เครื่องมือทางการเงินเป็นเกณฑ์การตัดสินใจในการลงทุน รวมทั้งวิเคราะห์ความอ่อนไหวเพ่ือให้เกิด
ความมั่น ใจว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เกิดความเสี่ยง 
หรือความไม่แน่นอนแล้ว ยังคงท าให้โครงการเหมาะสมที่จะลงทุนหรือไม่ ดังนี้ 
  4.3.1 การจ าแนกต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ 
  4.3.2 เกณฑ์การตัดสินใจในการลงทุน 
  4.3.3 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 

http://www.mrdashboard.com/index.php/balanced-scorecard-reporting
http://www.mrdashboard.com/index.php/balanced-scorecard-reporting
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 4.3.1 การจ าแนกต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ  
  1. ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของโครงการ 
ตารางที่ 4 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของโครงการ 

 ค่าใช้จ่ายประมาณการใน
โครงการ 

ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการลงทุน 501,000 
ซื้อวัตถุดิบ 500,000 
ค่าเครื่องมือเครื่องใช้ 1,000 
ค่าใช้จ่ายก่อนด าเนินงาน 10,500 
ค่าธรรมเนียม 5,000 
ค่าออกแบบและอบรมพนักงาน 50,000 
ค่าใช้จ่ายส ารอง 50,000 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 11,810.59 
ค่าโฆษณา 11,810.59 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 112,462.1028 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของโครงการ ใช้งบประมาณ 800,000 บาท 775,272.6928 

   
  2. ผลตอบแทนของโครงการ หมายถึง รายรับจากการขายเครื่องเสียงรุ่น KM2500S  
    ยอดขายปี 2558 = 183,364.00 บาท 
   อัตราการเติบโตเฉลี่ย = 98.315050  
   รายรับจากการขาย = 183,364.00+(183,364.00*0.98315050  
        = 363,638.4083 บาท 
   ประมาณ =  370,000 บาท 
  3. แหล่งที่มาของเงินทุน 
   แหล่งเงินทุนภายใน ได้จากส่วนของเจ้าของโครงการ เป็นจ านวนเงิน 800,000 บาท เงิน
ก้อนนี้เมื่อน ามาลงทุนท าให้สูญเสียรายได้จากการออมประเภทฝากประจ า12 เดือน ในอัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี 
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ตารางท่ี 5 Cost / Benefit Analysis  

 
PP 

ARR 

NPV IRR PI The initial 
investment 

The 
average 

investment 
เงินลงทุน
เริ่มแรก 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 

อายุโครงการ 3 3 3 3 3 3 
เงินสดรับสุทธิ
ต่อปี 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 
ต้นทุนเงินทุน 12% 12% 12% 12% 12% 12% 
  2.7ปี 45% 22% 88,740บาท 18.02% 1.110925 
 
ตารางท่ี 4 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

เงินสดรับสุทธิต่อ
ปี 

PP 
ARR 

NPV PI The initial 
investment 

The average 
investment 

300000 2.6666667 3.625 0.725 (79,400) 1 
400000 2.5 4.875 0.975 160,800 1 
500000 2.4 6.125 1.225 401,000 2 
333056 2.6004996 4.0382 0.80764 0.512 1 

  
 1. Payback Period (PP): ระยะเวลาคืนทุน 2.7 ปี 
 2. Accounting Rate of Return (ARR) 
  The initial investment: 45% 
  The average investment: 22% 
 ควรตัดสินใจลงทุนเนื่องจากผลตอบแทนมากกว่าเงินลงทุน (12%) 
 3. Net Present Value (NPV): ควรเลือกการลงทุนเนื่องจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวก 88,740 บาท 
 4. Internal Rate of Return (IRR):  ควรตอบรับการลงทุนเนื่องจากอัตราผลตอบแทนของโครงการ
ลงทุน 18. 0243%มีค่ามากกว่าต้นทุนของเงินทุน (12%) 
 5. Profitability Index (PI): ควรตอบรับการลงทุนเนื่องจากดัชนีความสามารถในการท าก าไรของ
โครงการ 1.110925 มีค่ามากกว่า 1 



 
NTC  วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   

ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 
 

94 

 

 6. การวิเคราะห์ความอ่อนไหว: เงินสดที่ได้รับสุทธิมีผลต่อการประเมินการลงทุน ควรได้รับเงินสดสุทธิ 
333,056 บาทต่อปี ขึ้นไป[12] 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเครื่องขยายเสียงโดยน าเอาข้อมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์จากการ
สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ที่ท าการศึกษา หัวข้อ สภาพปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางการ
พัฒนา และที่ส าคัญน าข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ ยอดขายเครื่องขยายเสียงมาวิเคราะห์ BCG Matrixและ Cost 
benefits analysis จากการประยุกต์ใช้ทั้งสองทฤษฎีร่วมกันท าให้ทราบถึงแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ที่น่าลงทุนและ
สามารถวัดค่าการลงทุนได้ โดยวิเคราะห์การเปรียบเทียบระหว่างส่วนแบ่งตลาดเชิงปริมาณและอัตราการเติบโตท า
ให้ทราบถึงต าแหน่งในตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องขยายเสียงและเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์ ใน
กรณีศึกษานี้ KM 2500S เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องขยายเสียงที่อยู่ในกลุ่ม Question Mark และอยู่ระยะการเริ่มต้น
ผลิตภัณฑ์ในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ที่ส าคัญมีอัตราการเติบโตสูง จึงได้น า KM 2500Sมาเพ่ิมมูลค่าโดยน าเทคโนโลยี
เข้ามาส่งเสริมในการเชื่อมต่อไร้สาย เพ่ือความสะดวกสบายและการควบคุมสะดวกมากขึ้น เทคโนโยลีที่น ามา
สนับสนุนคือ Bluetooth จากการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนโดยใช้ Cost/Benefit Analysis ในการเพ่ิม
มูลค่า KM 2500Sมีความคุ้มค่าในการลงทุน 
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การศึกษาต้นทุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มรักษ์ศิลป์ดินไทย 
The Investigation of Rak Sin Din Thai Group's Product Cost 

 
กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว1 ยพรัตน์  อ่ิมพิทักษ์2 ดาราวรรณ ใบทอง3 และ เรณู แก้วกนัจะ4 

Kanthana Ditkaew,  Yopharat Imphitak,  Darawan Baithong, and Renu Kaewkanja 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาต้นทุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มรักษ์ศิลป์ดินไทย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มรักษ์ศิลป์ดินไทย และเพ่ือหาแนวทางการลดต้นทุนของกลุ่มรักษ์ศิลป์ดินไทย ซึ่งด าเนินการ
ศึกษาและส ารวจโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
คือ สมาชิกกลุ่มรักษ์ศิลป์ดินไทย จ านวน 7 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องบันทึกเสียงและการจดบันทึก 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทั้ง 7 คนมีอายุมากกว่า 41 ปีขึ้นไป โดยส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ตามล าดับ มีความรู้
ความสามารถทางด้านงานฝีมือ แต่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการคิดต้นทุน  และมีความเห็นว่าให้มีการรวมตัวกัน
จัดตั้งกลุ่มรักษ์ศิลป์ดินไทยข้ึน ซึ่งมีต้นทุนผลิตภัณฑ์ ได้แก่ วัตถุดิบ คือ ดินไทย ค่าแรงงาน คือ ระยะเวลา (จ านวน
ชั่วโมง) ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการผลิตผลิตภัณฑ์ดอกบัวและดอกกุหลาบ ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเพ่ือ สี โลชั่น กาวลาเท็กช์ เกสร ลวด ฟลอล่าเทป ด้าย ผลิตภัณฑ์พานและพวงมาลัย ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเพ่ือ สี โลชั่น กาวลาเท็กช์ ลวด ด้าย ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเพ่ื อสี โลชั่น กาวลา
เท็กช์ แปูนไม้ ลวด 

แนวทางในการลดต้นทุนเบื้องต้น ได้แก่ สมาชิกรวมตัวกันไปซื้อวัสดุอุปกรณ์การผลิต ในจ านวนมากเพ่ือ
จะได้ราคาที่ถูกลง ในการผลิตผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้งควรใช้ความระมัดระวัง เลือกใช้วัสดุที่มีความคงทน และเก็บ
รักษาวัสดุ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ไว้ให้เป็นระเบียบ และท่ีส าคัญคือเพ่ิมช่องทางในการจัดจ าหน่ายเพ่ือเป็นโอกาสสร้าง
รายได้ของกลุ่มเพิ่มขึ้น 
 
ค าส าคัญ: ต้นทุน ผลิตภัณฑ์ กลุ่มรักษ์ศิลป์ดินไทย 
 
 
 
                                                             
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก c_ditkaew@hotmail.com 
โทรศัพท์ 0905645355 
2 อาจารย์ สาขาการบัญช ีคณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก 
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Abstract 
The objectives of this research were to investigation the cost of production of Rak-Sin-

Din-Thai Group and to find a solution to reduce the cost of production. The investigation was 
conducted through In-depth Interview as a data collection tool, which gathered data from the 
sample group. The sample consists of 7 members of Rak-Sin-Din-Thai Group. The information 
was collected by audio recording and note taking.  

The investigation has found that the seven respondents' age are over 40 years old. The 
respondents hold Bachelor Degree, High Vocational Certificate, and High School Diploma, 
respectively. They are specialized in handcrafting, however, lack of expertise in calculating costs. 
They collectively established the Rak-Sin-Din-Thai group to produce. The raw material is Thai 
soil, direct material is number of hours used in production. 

In addition, manufacturing overhead of products lilies and roses are poster colors, glue, 
wire, skin moisturizer, flora paper tape green and yarn. Cost of products pan and a steering 
wheel are poster colors, glue, wire, skin moisturizer, and yarn. Lastly, cost of doll product are 
poster colors, glue, wire, skin moisturizer and wooden stool. 

Guidance on initial cost reduction are members gather to buy materials and equipment 
manufacturing for price decrease. While production of each should be used cautiously and 
choose materials that are durable. And that's important, adding in channel of distribution for 
group's revenue-generating opportunities. 
 
Keywords: Cost, Products, Rak-Sin-Din-Thai Group 
 
บทน า 

ในอดีตมนุษย์นิยมน าดินมาท าเป็นเครื่องปั้นดินเผาภาชนะและเครื่องไม้ เครื่องมือต่างๆ ซึ่งดินเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ดินบางชนิดมีคุณสมบัติต่างกันออกไป ดินที่
เหมาะส าหรับการปั้นได้แก่ ดินเหนียว ดินหอมมะลิ ดินเยื่อกระดาษ ดินไทยหรือดินญี่ปุุนส าหรับดินไทยหรือดิน
ญี่ปุุน เป็นดินที่สามารถปั้นเป็นรูปร่างต่างๆ  ได้ตามความต้องการ เพราะมีคุณสมบัติเนื้อดินนุ่มมากกว่าดินทั่วไป  
โปร่งแสง เมื่อเนื้อดินแห้งมีความคงทน ตกไม่แตก ดังนั้นผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจหรือสนใจในงานปั้น จึงนิยมใช้
ดินญี่ปุุนหรือดินไทย (เสาวลักษณ์ สุขสมัย,2545,63) 

อดีตประชาชนใน ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมืองตาก ประกอบอาชีพท าเครื่องปั้นดินเผา แต่ปัจจุบันนี้เป็น
ที่น่าเสียดายที่ไม่มีผู้สืบทอดการท าเครื่องปั้นดินเผาเพราะประชาชนส่วนใหญ่หันไปประกอบอาชีพอ่ืน ดังนั้นจึงมี
กลุ่มผู้สนใจในการปั้นต้องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ไว้  จึงจัดตั้งกลุ่มรักษ์ศิลป์ดินไทยขึ้นมาเพ่ือ ฝึกฝีมือใน
การปั้นของตนเองและหารายได้เข้ากลุ่ม หลังจากที่ได้ลองท าผลิตภัณฑ์จากดินออกจ าหน่ายแล้วลูกค้าให้การตอบ
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รับเป็นอย่างดี จึงได้เข้าสู่การคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP พร้อมขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  
และได้น าสินค้าไปจ าหน่ายงานต่างๆ ที่หน่วยงานราชการจัดขึ้นจนกระทั่งมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เป็น
อย่างดีและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วไป 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์จากงานปั้นของกลุ่มรักษ์ศิลป์ดิน
ไทย  ซึ่งผู้ผลิตเชื่อว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้วิจัยในการที่ได้น าความรู้ที่ได้ศึกษาเล่า
เรียนมาปรับใช้ในเรื่องการศึกษาต้นทุนผลิตภัณฑ์ของ กลุ่มรักษ์ศิลป์ดินไทย และกลุ่มรักษ์ศิลป์ดินไทย ได้ทราบถึง
แนวทางการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้นทุนต่างๆ รวมถึงแนวทางลดต้นทุนผลิตภัณฑ์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าไปในแนวทางท่ีถูกต้องเหมาะสม ตรงไปตามเปูาหมายที่วางไว้ 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาต้นทุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มรักษ์ศิลป์ดินไทย 
2.  เพ่ือหาแนวทางการลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มรักษ์ศิลป์ดินไทย 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ส าหรับงานวิจัยการศึกษาต้นทุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มรักษ์ศิลป์ดินไทย คณะผู้วิจัยได้ศึกษา
ข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

1.  ประวัติความเป็นมาของกลุ่มรักษ์ศิลป์ดินไทย 
2.  ต้นทุนผลิตภัณฑ์ 
3.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ประวัติความเป็นมาของกลุ่มรักษ์ศิลป์ดินไทย 
ชุมชนหนองหลวง เป็นชุมชนที่มีฝีมือด้านงานศิลปะมาแต่โบราณ ในอดีตชาวชุมชนหนองหลวงจะ

ประกอบอาชีพปั้นดินเหนียวเป็นอาชีพหลักเช่น ปั้นกระเบื้องมุงหลังคา ปั้นหม้อ ปั้นกระถาง ด้วยดินเหนียว จนตั้ง
ชื่อหมู่บ้านว่า บ้านหม้อ บ้านกระเบื้อง และมีชาวมอญเข้าอาศัยอยู่  เรียกว่าบ้านมอญ กระเบื้องบ้านหนองหลวง
เป็นที่นิยมมากจะเห็นได้จากบ้านไม้เก่าแก่ท่ียังคงมีเหลือมาจากกระเบื้องบ้านหนองหลวงทั้งนั้น เช่นต าบลหัวเดียด 
ต าบลไม้งาม ต าบลระแหง การขนส่งสมัยนั้นใช้วิธีหาบกระเบื้องไปส่ง ต่อมากระเบื้องลดความนิยมลง เนื่องจาก
ต้องใช้ไม้ระแนงจ านวนมาก เปลี่ยนมาใช้กระเบื้องสมัยใหม่แทน ชาวบ้านกระเบื้องจึงหันมาปั้นอิฐแทน เรียกว่าอิฐ
มอญ หรืออิฐแดง ซึ่งยังคงท ามาทุกวันนี้ นอกจากชาวชุมชนหนองหลวงมีศิลปะในการปั้นแล้ว ยังมีความสามารถ
ในด้านงานใบตอง เช่น การท าบายศรีบวชพระ บายศรีปากชาม กระทงต่างๆ ซึ่งลูกหลานชาวชุมชนบ้านหนอง
หลวงก็ได้สืบทอดวิชาความรู้ด้านนี้มาจากปูุย่าตายาย จึงได้ดัดแปลงโดยน าดินไทยมาประดิษฐ์เป็นงานใบตอง เช่น 
พานธูปเทียนแพ บายศรี ชุดพานขันหมาก กระทงใส่ดอกไม้ ได้รับความนิยมจากบุคคลทั่วไป  จากดินเหนียวซึ่ง
ยุ่งยากในการผลิตต้องผ่านขั้นตอนการเผา  การระบายสี  อีกทั้งยังแตกหักง่ายจึงได้เปลี่ยนวัสดุการปั้นจากดิน
เหนียวมาเป็นดินไทยซึ่งมีส่วนผสมของดินขาวล าปาง , ดินสอพอง, แปูงข้าวเหนียว,กาวลาเท็กซ์ ฯลฯ ปั้นเป็น
รูปแบบต่างๆ เช่น ดอกไม้ต่างๆ, ตุ๊กตา, พานบายศรี, บายศรีปากชามบายศรีพรหม, บายศรีเทพ, กระทงใบตอง 
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ฯลฯ จากความเป็นมาข้างบนจึงได้น าดินไทยมาปั้นเป็นกรวยใบตองจัดด้วยดอกบัวหลวงวางในกรอบรูปสวยงาม
เพ่ือส าหรับบูชาพระ, เป็นของที่ระลึก, ของขวัญ, ของฝาก 
 ในปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและให้ความสนใจเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้กลุ่มอาชีพมีรายได้หรืออาชีพเสริม เพ่ือเป็นการสร้างงานในชุมชนรักถิ่นฐานที่เกิด ไม่ต้องจากบ้านไปท างานใน
เมือง จึงได้มีการพัฒนาในระดับเป็นสินค้า OTOP มีการน าไปจ าหน่าย ที่ตลาดนัดสวนจตุจักร การสั่งท าตามค าสั่ง
ซื้อของลูกค้าและจัดท าเพ่ือน าไปจ าหน่ายในงาน OTOP CITY ระดับประเทศ ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 
อิมแพ็ค เมืองทองธานีเป็นประจ าทุกสิ้นปี โดยได้มีการคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการและภูมิปัญญาต่างๆ ที่มีความ
โดดเด่นในผลิตภัณฑ์ได้เข้ามามีส่วนแสดงงาน เพ่ือเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการขาย การอนุรักษ์ปัญญา
พ้ืนบ้าน เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นของใช้ของช าร่วย ของที่ระลึก หรือมอบให้แก่
กันให้คุณค่าทางด้านจิตใจ เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาไทยให้เป็นมรดกสืบทอดต่อไป 

ต้นทุนผลิตภัณฑ์    
ในความหมายของต้นทุน มีผู้ให้ค านิยามต่างๆไว้ดังนี้ 

 วริยา ปานปรุง (2550, หน้า 13) ให้ความหมายว่า ต้นทุน หมายถึง รายจ่ายที่เกิดข้ึนหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น
และท าให้ได้ผลตอบแทนในรูปของสินทรัพย์และบริการ อาจก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต                 
โดยพิจารณาตามการใช้ประโยชน์ที่จะได้รับในช่วงเวลาหนึ่ง 
 สุปราณี ศุกระเศรณี และคณะ (2550, หน้า 15-16) ได้ให้ความหมายว่า ต้นทุน หมายถึง การวัดค่าของ
ทรัพยากรที่ใช้ไปเพ่ือวัตถุประสงค์บางอย่าง โดยวัดค่าออกมาในรูปของหน่วยเงินตรา ซึ่งจ าแนกเป็นต้นทุนที่ยัง
ไม่ได้ใช้ (Unexpired Costs) และ ต้นทุนที่ใช้ไปแล้ว (Expired Costs)  

สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ (2551, หน้า 11) ให้ความหมายว่า ต้นทุน หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรที่
สูญเสียไปเพ่ือให้ได้สินค้าและบริการ โดยมูลค่านั้นต้องสามารถวัดได้เป็นหน่วยเงินตรา ซึ่งลักษณะของการลดลงใน
สินทรัพย์หรือเพ่ิมขึ้นในหนี้สิน ต้นทุนที่เกิดขึ้นอาจจะให้ประโยชน์ในปัจจุบันหรืออนาคตก็ได้ เมื่อต้นทุนใดเกิดขึ้น
และกิจการได้ใช้ประโยชน์ทั้งสิ้นแล้ว ต้นทุนนั้นถือเป็นค่าใช้จ่าย (Express) 

ล าไย มากเจริญ (2551, หน้า32) ให้ความหมายว่า ต้นทุน หมายถึง การใช้ทรัพยากรของกิจการเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ ทรัพยากรที่ใช้อาจเป็นเงินสด การหมดไปของมูลค่าสินทรัพย์หรื อการเพ่ิมขึ้นในหนี้สิน 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นอาจจะให้ประโยชน์ในปัจจุบันหรืออนาคตก็ได้ โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ ต้นทุนที่ยังไม่หมด
ประโยชน์ (Unexpired Cost) และต้นทุนที่หมดประโยชน์แล้ว (Expired Cost) 

เบญจมาศ อภิสิทิ์ภิญโญ (2555, หน้า 22) ได้ให้ความหมายว่า ต้นทุน หมายถึง รายจ่ายที่เกิดขึ้นหรือคาด
ว่าจะเกิดขึ้น และท าให้ธุรกิจได้รับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนในรูปของสินทรัพย์หรือบริการต้นทุนที่เกิดขึ้นของ
ธุรกิจ โดยสามารถแยกพิจารณาตามการใช้ประโยชน์ที่พึงจะได้รับในช่วงเวลาหนึ่ง จะประกอบด้วย ต้นทุนที่ยังไม่
หมดประโยชน์ (Un-Expired Cost) และต้นทุนที่หมดประโยชน์ (Expired Cost) 

วันชัย ประเสริฐศรี (2556, หน้า5-2) ให้ความหมายว่า ต้นทุน หมายถึง เงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสดที่
จ่ายไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ ซึ่งน าประโยชน์มาให้ธุรกิจในปัจจุบันหรืออนาคต เหตุนี้การน ามาซึ่ง
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ประโยชน์แก่ธุรกิจในปัจจุบันหรือในอนาคตให้ได้มากที่สุด โดยธุรกิจต้องพยายามลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดเพ่ือ
ก่อให้เกิดก าไรที่สูงที่สุดแก่ธุรกิจ 
  กชกร เฉลิมกาญจนา (2557, หน้า 17) ให้ความหมายว่า ต้นทุน หมายถึง จ านวนทรัพยากรที่ใช้ไปเพ่ือ
วัตถุประสงค์หนึ่งวัตถุประสงค์ใด เพ่ือให้ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมา ส่วนใหญ่ต้นทุนจะแสดงในรูปตัวเงิน (Monetary 
Measurement) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการแลกเปลี่ยนเพ่ือให้ได้วัตถุดิบ สินค้า หรือบริการเพ่ือกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง นอกจากการวัดเป็นรูปตัวเงินแล้ว ต้นทุนอาจพิจารณาในแง่วัตถุประสงค์ของผู้พิจารณา (Cost 
Object) เช่น ในแง่ผลิตภัณฑ์แผนก โครงการ ลูกค้า กลุ่มสินค้า กิจกรรม เป็นต้น 
 จากความหมายที่กล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ต้นทุน หมายถึง ทรัพยากรที่มีมูลค่าวัดได้ด้วยหน่วยเงินตราที่
จ่ายไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบ สินค้าหรือบริการ โดยวัตถุดิบ สินค้าหรือบริการที่ได้มานี้จะน าไปท ากิจกรรมที่ท าให้
ธุรกิจได้รับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนในปัจจุบันและอนาคตมากที่สุด โดยต้นทุนที่เกิดขึ้นมีทั้งต้นทุนที่ใช้แล้ว
หมดไป (Expired Costs) และต้นทุนที่ยังไม่หมดประโยชน์ (Unexpired Costs) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
พจนีย์  แก้วประเสริฐ (2547) ได้ท าการศึกษาเรื่อง โครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษากลุ่ม หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากรรมวิธีการผลิต
สินค้าเครื่องปั้นดินเผา และเพ่ือศึกษาโครงสร้างต้นทุนและโครงสร้างการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ผลการศึกษาพบว่า
ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาสามารถแยกการผลิตได้เป็น 2 กลุ่ม คือสินค้ากลุ่ม 
Mass Product และ Art Product  การวิเคราะห์ด้วยสมการท าให้ทราบว่าการประกอบการของกลุ่ม มีต้นทุนคงที่
เท่ากับ 68,104.58  บาทต่อเดือน ต้นทุนเฉลี่ยกลุ่ม Mass Product อย่างเดียวเท่ากับ 0.846 บาท จะพบได้ว่าใน
การผลิตเครื่องปั้นดินเผา การผลิตสินค้ากลุ่ม Art Product จะมีต้นทุนที่สูงกว่าโดยพิจารณาจากสมการต้นทุนการ
ผลิต นอกจากนี้อัจฉรา กลิ่นจันทร์ (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 21 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าบัญชีต้นทุนในงาน
บริการสาธารณะ 2. เ พ่ือให้ได้ข้อมูลที$สามารถน าไปใช้ในการพิจารณาจัดท าค าของบประมาณของ
สถาบันอุดมศึกษาตามหลักการปฏิรูประบบการเงินเพ่ือการอุดมศึกษา ที่จะมีผลในทางปฏิบัติตั้งแต่ปี งบประมาณ 
2551 และรองรับการด าเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 3. เพ่ือให้ได้ข้อมูลต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตตามกิจกรรม และผลการด าเนินงานที่แสดงให้เห็นความคุ้มค่า/คุ้มทุน ของการใช้ทรัพยากรในการ
ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ โดยจากการวิจัยได้สรุปผลคือ การจัดท าข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ปี งบประมาณ พ.ศ.2549 – 2550 นี้ได้จัดท าในภาพรวมของมหาวิทยาลัย แต่ได้แยกตามภารกิจ
และแยกตามหน่วยงาน โดยใช้หลักการเดียวกัน ซึ่งในภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต อาจไม่แตกต่างกันมากนักทั้งใน
เรื่องกิจกรรมและผลผลิต ดังนั้นจึงอาจใช้ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยด้านการผลิตบัณฑิตมาใช้เปรียบเทียบ ประเมินผล 
และการวางแผนได้ แต่ส าหรับภารกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมนั้น การ
ด าเนินงานของหน่วยงานมีความหลากหลายแตกต่างกันทั้งในด้านวัตถุประสงค์ กิจกรรมและเปูาหมายผลผลิต 
ดังนั้นไม่ควรน าข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหน่วยงานมาเปรียบเทียบกัน แต่ก็ยังสามารถใช้ประโยชน์จากการ
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วิเคราะห์นี้ได้ หากเป็นการพิจารณาการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ว่ามีพัฒนาการหรือประสิทธิผลเพียงใด   
ในช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป และวราภรณ์ ปามุทา (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน
การผลิตผ้าไหมยกดอกลาพูน จากการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน พบว่า ต้นทุนการผลิตผ้า
ไหมยกดอกล าพูน ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  α=0.05 ผู้ผลิตที่ขึ้นทะเบียน GI                    
มีผลตอบแทนการผลิตผ้าไหมยกดอกล าพูน ประเภทผ้าชุดสูงกว่า ผู้ผลิตที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน GI ประเภทผ้าซิ่น            
มีผลตอบแทนที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ α=0.05 ปัญหาในการผลิตผ้าไหมยกดอกล าพูน พบว่า 
ผู้ผลิตผ้าไหมยกดอกล าพูน ประสบปัญหาด้านวัสดุที่มีต้นทุนสูง และด้านการจ าหน่ายที่ไม่มีการก าหนดราคากลาง 
การข้ึนทะเบียน GI ท าให้ผู้ผลิตผ้าไหมยกดอกล าพูนสามารถเพ่ิมมูลค่าการจ าหน่าย สินค้ามีมาตรฐานและชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับ ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในคุณภาพ สามารถขยายการตลาดได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาครัฐ ควรเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนการขึ้นทะเบียน GI เพ่ือคุ้มครอง ผู้บริโภค 
ผู้ผลิต เพ่ิมมูลค่าของสินค้า และดูแลมาตรฐานของสินค้า อีกทั้งการดูแลด้านราคาของวัสดุต้นทุน และก าหนดราคา
กลางการจ าหน่ายให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (วราภรณ์ ปามุทา, ทิพวรรณ ลิมังก,ู และธ ารงค์ เมฆ, 2555) 
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ กลุ่มรักษ์ศิลป์ดินไทยจ านวน 7 คน ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมือง จังหวัด
ตาก ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวนกลุ่มตัวอย่างคือ เท่ากับจ านวนประชากรทั้งหมด 7 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview) ซึ่งได้สัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มรักษ์ศิลป์ดินไทย ต าบล
หนองหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก การศึกษาข้อมูลในการท าวิจัยครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลจาก 2 ลักษณะข้อมูล 
ดังนี้ 

1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากเอกสาร หนังสือ งานวิจัย บทความ สื่อ
สารสนเทศ ตลอดจนเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยท าการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) 

2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยวิธีการการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาของกลุ่มรักษ์ศิลป์ดินไทย ต้นทุนผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบไปด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่าย
ในการผลิต และหาแนวทางการลดต้นทุน ของกลุ่มรักษ์ศิลป์ดินไทย โดยผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ให้สมาชิกของกลุ่มรักษ์ศิลป์ดินไทยเป็นผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ซึ่งผู้วิจัยร่วมรับฟังอยู่ด้วยเพื่อชี้แจงกรณีมีข้อสงสัย 

จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยคณะผู้วิจัยน าข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ โดยการพรรณาบรรยาย 
 
ผลการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ท้ัง 7 คนมีอายุมากกว่า 41 ปีขึ้นไป โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ตามล าดับ มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านงานฝีมือ และไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการคิดต้นทุน 
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ผลการวิเคราะห์ SWOT เพื่อหาแนวทางการลดต้นทุน 
วิเคราะห์ SWOT 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) 
1. เป็นผลติภณัฑ์กลุ่มเดียวในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
2. เป็นงานฝีมือท่ีเหมือนจริง ราคาไมแ่พงเมื่อ

เปรียบเทยีบกับผลิตภณัฑ์ในท้องตลาด 
3. ผลิตภณัฑ์มีคณุภาพมาตรฐาน ไดร้ับความไว้วางใจ

จากกลุ่มลูกค้า 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunities) 
1. มีคู่แข่งน้อยราย 
2. เป็นผลติภณัฑ์ที่ได้รับความนิยมและได้รับการส่งเสรมิจากตลาด  
3. ผลิตภณัฑ์เป็นสินค้าท้องถิ่นมีคุณภาพดี ไดม้าตรฐานและเป็นท่ี

ยอมรับในจังหวัดตาก และสามารถพัฒนารูปแบบผลิตภณัฑต์าม
ค าสั่งท าของลูกค้าได ้

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ไม่มีหนา้ร้านวางขาย 
2. ขาดแคลนแรงงานท่ีมีฝีมือ 
3. เป็นผลติภณัฑ์ที่ใช้ระยะเวลาในการผลิตจึงขาดโอกาส

ในการรับงานใหม ่

อุปสรรค (Threats) 
1. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลติมีความไม่แน่นอนเนื่องจากสภาพอากาศ

เป็นปัจจัยส าคัญถ้าอากาศช้ืนท าให้ดินแห้งยาก 
2. มีต้นทุนในการขนส่งสูง 
3. สภาพเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยท าให้การตลาดซบเซา 

กลุ่มแม่บ้านได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาเนื่องจากชาวบ้านละแวกนั้น มีอาชีพและทักษะในการปั้น  ปั้นดินเหนียว 
เครื่องปั้นดินเผา ต้องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้ จึงจัดตั้งกลุ่มรักษ์ดินไทย ประยุกต์จากการปั้นดินเหนียว
มาเป็นดินไทย และพัฒนางานปั้น เพ่ือเข้ากับยุคสมัย และสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่มชาวบ้านที่มีเวลาว่าง
จากการประกอบอาชีพหลัก เพ่ือเป็นการไม่ให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ และเป็นการฝึกฝีมือของตนเอง 
ต่อมาผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมเป็นอย่างดี จึงได้เข้าสู่การคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP  

1. ต้นทุนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มรักษ์ศิลป์ดินไทย ได้แก่ 
- วัตถุดิบ คือ ดินไทย  
- ค่าแรงงาน คือ ระยะเวลา (จ านวนชั่วโมง) ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ 
- ค่าใช้จ่ายในการผลิต จะแตกต่างกันไปในผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
1. ผลิตภัณฑ์ดอกบัว ค่าใช้จ่ายในการผลิตได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเพ่ือ สี โลชั่น กาวลาเท็กช์ เกสร ลวด 

ฟลอล่าเทป ด้าย 
2. ผลิตภัณฑ์พาน ค่าใช้จ่ายในการผลิตได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเพื่อ สี โลชั่น กาวลาเท็กช์ ลวด ด้าย 
3. ผลิตภัณฑ์ดอกกุหลาบ ค่าใช้จ่ายในการผลิตได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเพ่ือ สี โลชั่น กาวลาเท็กช์ เกสร ลวด 

ฟลอล่าเทป ด้าย 
4. ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตา ค่าใช้จ่ายในการผลิตได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเพื่อ สี โลชั่น กาวลาเท็กช์ แปูนไม้ ลวด 
5. ผลิตภัณฑ์พวงมาลัย ค่าใช้จ่ายในการผลิตได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเพื่อ สี โลชั่น กาวลาเท็กช์ ลวด ด้าย 
ดังนั้นแนวทางการลดต้นทุนคือให้สมาชิกรวมตัวกันไปซื้อวัสดุอุปกรณ์การผลิต ในจ านวนมากเพ่ือจะได้

ราคาที่ถูกลง ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้งควรใช้ความระมัดระวังเพ่ือไม่ให้ผลิตภัณฑ์ช ารุดเสียหาย เลือกใช้
วัสดุที่มีความคงทน และเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ไว้ให้เป็นระเบียบ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
ให้หน่วยงานที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องส่วนผสมที่อยู่ในวัตถุดิบ (ดินไทย) ให้มาจัดอบรมฝึกทักษะความรู้และ

ทดสอบส่วนผสมของวัตถุดิบ (ดินไทย) ให้มีประสิทธิภาพในการผลิต เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิตที่ส าคัญเพราะ
ต้นทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในวัตถุดิบ (ดินไทย) อีกทั้งควรมีหน่วยงานคอยให้การสนับสนุนเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 
เช่น สีโปสเตอร์ กาว และเพ่ิมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มรักศิลป์ดินไทย 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งถัดไป 
 1 ท าการบูรณาการกับสาขาการจัดการและสาขาการตลาดเพ่ือสัมภาษณ์เจาะลึกและน าผลมาบูรณาการ
ให้กับกลุ่ม 
 2 ขยายกลุ่มไปในกลุ่มอาชีพอ่ืนในจังหวัดตาก หรือจังหวัดใกล้เคียง 
 3 น าผลที่ได้ไปใช้กับกลุ่มรักษ์ศิลป์ดินไทยเพ่ือติดตามว่ากลุ่มสามารถลดต้นทุนได้เพ่ือจัดท าเป็น Best 
Practice 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวดัพิษณุโลก 

Factors affecting health promotion behaviors among village health volunteers  
in Bang Krathum district, Phitsanulok province 

 
ช่อผกา ผลทิพย์1 และ ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์2 

Chopaka Pholtip and Sunsanee Mekrungrongwong 
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ของ อสม. ในเขตพ้ืนที่อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 297 คน สุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ เครื่องมือที่
ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการถดถอยแบบพหุคูณแบบข้ันตอน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 1.90, S.D. = 0.64) ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง ปัจจัยเอ้ือด้านการเข้าถึง
แหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ และปัจจัยเอ้ือด้านนโยบาย ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 ด้าน สามารถร่วมกัน
พยากรณ์พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขได้ร้อยละ 25.7%  (R2 = 0.514, F = 35.110, 
p<0.01) ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องควรพัฒนาเพ่ิมพูนการรับรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมปัจจัยเอ้ือด้านนโยบาย กิจกรรมต่างๆ การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ สถาน
บริการสุขภาพ สถานที่ออกก าลังกาย อุปกรณ์กีฬา เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีต่อไป 
 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน   
 
Abstract  

This purpose of survey study was to investigate the factors influencing health promotion 
behaviors among 297 village health volunteers in Bang Krathum district, Phitsanulok province. 
Data were randomly selected with systematic random sampling and collected data by using 
questionnaire. Stepwise multiple regression was used to analyze. The results found that the 
overall level of health promoting behavirs of village health volunteer was at medium level ( x = 
1.90, S.D. = 0.64). The factors significantly influencing health promotion behaviors were self-
efficacy, health services access and health supportive activity and policy. All of them could 
predict health promoting behaviors among village health volunteers at approximately 25.7%  
                                                             
1 นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร E-mail : kachoe_zuza@hotmail.com เบอร์ 84-361-6811 
2 อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร จังหวัดพิษณุโลก E-mail address: sunsanee.mnui@gmail.com 
โทร +66(0)55-968-646 โทรศัพท์มือถอื: +66(0)90-973-8225 
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(R2 = 0.514, F = 35.110, p<0.01). Therefore, the result suggested that the person who is relevant 
to health promoting behaviors should increase the perception of self-efficacy in village health 
volunteers more effectively and promote health supportive activity and policy, health services 
access such as health service center, fitness center and sports equipment in order to encourage 
people in the community engaging in health promoting behaviors.   
 
Key word: Health promoting behaviors; Village health volunteers 
 
บทน า 
 กระแสทางเศรษฐกิจ และสังคมทั่วโลกที่เปลี่ยนไปมีการพัฒนาให้ทันสมัยในทุกๆ ด้าน ส่งผลให้วิถีการ
ด าเนินชีวิตของประชากรเปลี่ยนไป จากข้อมูลแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่11 (2555  – 2559) พบว่า 
สถานการณ์ปัญหาสุขภาพของคนไทยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังยังทวีความรุนแรง วิถีชีวิตที่ ขาดการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่
มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมเสี่ยงที่ส าคัญจากการบริโภค ขาดการออกก าลังกาย เกิด
ความเครียดไม่สามารถจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม (นิตยา พันธุเวทย์ ,นุชรี อาบสุวรรณ, 2552) และข้อมูลจาก
องค์การอนามัยโลก ประเทศไทยในปี2555 ประมาณร้อยละ 63 ของการเสียชีวิตเกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หาก
ไม่ปูองกันจะส่งผลให้ภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพ และการสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมาอย่างมหาศาล 
(สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , 2556) ส าหรับ
สถานการณ์โรคไม่ติดตอ่เรื้อรังในเขตอ าเภอบางกระทุ่ม มีประชากรปุวยด้วยโรคความดันโลหิตสูงในช่วงปี 2553 – 
2557 มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี (โรงพยาบาลบางกระทุ่ม, 2557) จากข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุข
การคัดกรองสุขภาพปิงปอง 7 สี ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พบว่ามีจ านวนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่ม
ปุวยเพิ่มขึ้น (ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางกระทุ่ม, 2557) 
 นโยบายกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดตัวชี้วัดต่างๆ ในการดูแลสุขภาพ ชุมชนมีบทบาทส าคัญที่จะท า            
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพที่ยั่งยืน (กองสุข
ศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข , 2556) องค์การอนามัยโลกเป็นองค์กรหลักในการ
พัฒนาเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ขับเคลื่อนให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า (WHO, 1946) ในส่วนของ
ประเทศไทยได้มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งเป็นประชาชนที่ผ่านกระบวนการอบรมที่ผ่าน
หลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขก าหนดเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญ มีส่วนโน้มน าพฤติกรรมสุขภาพแก่
ประชาชน เป็นแกนน าหลักในการพัฒนาศักยภาพของคนในหมู่บ้าน เป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน 
(วุฒิชัย จริยา และณรงค์ศักดิ์หนูสอน, 2549) ซึ่งเป็นกลวิธีหนึ่งที่กระทรวงสาธารณสุขใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานปูองกันและควบคุมโรคที่เกิดจากพฤติกรรม โดยมีการอบรมให้ อสม.เป็นอสม .เชี่ยวชาญ ปี2555              
การเป็นอสม.นักจัดการสุขภาพ ปี 2556 และการเป็นอสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย ปี2557 อย่างไรก็ตาม
การปูองกัน และลดอัตราผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังยังไม่ประสบผลส าเร็จ นอกจากนี้การปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของ อสม. อาจมีข้อจ ากัดในด้านของเวลา และภารกิจ จึงควรมีการสนับสนุนให้ อสม. มีพฤติกรรมสุขภาพ
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ที่ถูกต้อง และเหมาะสมเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน จากการศึกษาที่ผ่านมามีผู้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพหลายท่าน พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง การเข้าถึงแหล่งทรัพยากร นโยบาย 
ยังแตกต่างในผลการศึกษา (วาสนา วิถี, 2555; นวพรรณ จิณแพทย์, 2551; สมบูรณ์ อินสุพรรณ์, 2551; มนัสศรี 
ไพบลูย์ศิริ, 2545) จึงได้มีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอสม. อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
พิษณุโลกขึ้น โดยประยุกต์ใช้ PRECEDE Framework Model ของกรีนและคณะ มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถน าผลการศึกษามาประยุกต์ในการวางแผนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และออกแบบ
พัฒนาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอบางกระทุ่ม 
จังหวัดพิษณุโลก 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ร่วมท านายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
อ าเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงส ารวจ เก็บข้อมูลระหว่างตั้งแต่ธันวาคม 2558 – มีนาคม 2559 การศึกษานี้ได้
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยนเรศวรเลขที่ 728/58 ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในเขตพื้นท่ีอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีจ านวน
ประชากรทั้งสิ้น 956 คน (ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางกระทุ่ม, 2558)  ค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรขนาด
ของตัวแปร 1 ต่อ 15 (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2006) ค านวณขนาดตัวอย่างได้ 270 คน 
จากตัวแปร 18 ตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ สุขภาพ ระดับการศึกษา ความเชี่ยวชาญงานแต่ละด้าน จ านวนหลังคา
เรือนรับผิดชอบ ระยะทางหลังคาเรือนรับผิดชอบ ระยะเวลาปฏิบัติงาน รายได้ ต าแหน่งอ่ืนๆ ในชุมชน อาชีพหลัก 
เขตที่อยู่อาศัย การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค การรับรู้ความสามารถตนเอง นโยบาย การเข้าถึงแหล่ง
ทรัพยากร และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม ท าการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งสัดส่วนขนาด
ตัวอย่างจ าแนกรายรพ.สต.จ านวน 14 แห่ง เก็บข้อมูลตัวอย่างทั้งสิ้น 297 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัย             
ที่เก่ียวข้อง แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ
หลัก สุขภาพ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต าแหน่งอ่ืนๆ ในชุมชน ความเชี่ยวชาญงานแต่ละด้าน เขตที่อยู่อาศัย 
จ านวนหลังคาเรือนรับผิดชอบ ระยะทางหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ จ านวน 15 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 
ส่วนที่ 2 คือ ปัจจัยน า ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค การรับรู้ความสามารถของตนเองของการปฏิบัติ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 23 ข้อ ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนของลิเคอร์ท (Likert scale)             
5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน คือ 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จนถึง 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (23-115 คะแนน) ส่วนที่ 3 
คือ ปัจจัยเอ้ือ ได้แก่ นโยบาย และการเข้าถึงแหล่งทรัพยากร จ านวน 11 ข้อ ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตรา
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ส่วน 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน คือ 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จนถึง 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (11-55 คะแนน) ส่วนที่ 
4 คือ ปัจจัยเสริมด้านการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม จ านวน 9 ข้อ ลักษณะข้อค าถาม
เป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน คือ 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จนถึง 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (9-45 
คะแนน)  ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านอาหาร ด้าน
การจัดการความเครียด ด้านการออกก าลังกาย จ านวน 11 ข้อ ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วน 4 ระดับ           
มีเกณฑ์การให้คะแนนคือ 1 ไม่ปฏิบัติเลย จนถึง 4 ปฏิบัติสม่ าเสมอ (11-44 คะแนน) การตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ โดยแบบสอบถามทั้ง 5 ส่วนผ่านการตรวจสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป หลังจากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้ว
น าไปทดลองใช้กับกลุ่มอาสาสมัครอ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คน  และค านวณความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha – 
coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้านการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง นโยบาย การเข้าถึงแหล่งทรัพยากร การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
เท่ากับ .782, .911, .803, .897, .870, .939, .722 ตามล าดับ 
 การวิเคราะหข์้อมูล ส าหรับข้อมูลทั่วไปใช้สถิติพรรณนา และหาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s correlation) และ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Linear Regression) ท าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS v.17 
(ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการศึกษาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจ านวน 297 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 75.8 มีอายุอยู่ในช่วง 41-51 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.8 โดยมีอายุเฉลี่ย 49.31 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา
ร้อยละ 46.8 ประกอบอาชีพเกษตรกรร้อยละ 62.0 รองลงมา คือ รับจ้างร้อยละ 17.2 โดยส่วนใหญ่มีรายได้ต่ ากว่า 
5,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 67.7 อสม. ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัวคิดเป็นร้อยละ 76.4 และมีต าแหน่งอ่ืนๆ               
ในชุมชนร้อยละ 79.5 โดยส่วนใหญ่เขตที่อยู่อาศัยไกลโรงพยาบาลร้อยละ 66.7 ส าหรับระยะเวลาที่เป็น อสม. อยู่
ในช่วง 7-13 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.0 ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็น อสม. เชี่ยวชาญถึงร้อยละ 57.2 มีจ านวนหลังคาเรือนที่
รับผิดชอบอยู่ในช่วง 10-15 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 68.4 มีระยะห่างของหลังคาเรือนที่รับผิดชอบในช่วง 99-
278 เมตร คิดเป็นร้อยละ 42.4  

2. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
พบว่า ระดับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ อสม. ของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี

ค่าเฉลี่ย 1.90 (S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า พฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด ได้แก่ 
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการจัดการความเครียด ( x = 2.00, S.D. = 0.60) พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้าน
อาหาร ( x = 1.98, S.D. = 0.59) พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย ( x = 1.81, S.D. = 0.52)  
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 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า ตัวแปรตัวแรกที่ถูกคัดเลือกเข้ามาในสมการ คือ ปัจจัยด้าน
การรับรู้ความสามารถของตนเอง มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ (B)=0.277 (p<0.05) ตัวแปรที่ 2 
ที่ถูกคัดเลือกเข้ามาในสมการ คือ ปัจจัยเอื้อด้านการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ (B)=0.156 (p<0.05) ตัวแปรที่ 3 ที่ถูกคัดเลือกเข้ามาในสมการ คือ 
ปัจจัยเอ้ือด้านนโยบาย กิจกรรมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ 
(B)=0.165 (p<0.05) ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 ด้าน สามารถร่วมกันพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ได้ร้อยละ 25.7% (R2 = 0.514, F = 
35.110, p<0.05) ดังตารางที่ 1 ดังนั้นจึงสามารถสร้างสมการปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้  

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน = 11.878 + 0.277 (การรับรู้
ความสามารถของตนเอง) + 0.156 (การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ) + 0.165 (นโยบาย 
กิจกรรมที่เอ้ือต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ)  
 
สรุปและอภิปรายผล 

1. ศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่อ าเภอบางกระทุ่ม 
จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากอ าเภอบางกระทุ่มมีทีมชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านที่เข้มแข็ง ด าเนินงานท ากิจกรรมเป็นประจ าสม่ าเสมอในทุกๆ ปี เช่น ประกวดอาหารเพ่ือสุขภาพ 
อบรมพัฒนาศักยภาพในด้านการดูแลปูองกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อบรม อสม. เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ประกวด 
อสม. ดีเด่น ทั้ง 10 สาขา รวมทั้งให้ อสม. ออกก าลังกายร่วมกันทุกวันพุธ หรือวันประชุมประจ าเดือนของ อสม. และ
ยังเน้นภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดท ากิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ Pender 
(2006 อ้างใน Kanyapat Chaeye, 2012) ไว้ว่าพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจ าวัน ซึ่งส่งผล
ต่อความสุข ความมีคุณค่า และความเป็นอยู่ของแต่ละบุคคล และเมื่อพิจารณาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพรายด้าน
พบว่า พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด โดยมีคะแนนมากสุด คือ ด้านการจัดการ
ความเครียด โดยมีคะแนนสูงสุดในข้อที่ว่าเมื่อท่านมีความเครียดท่านจะปรึกษาคนใกล้ชิด เช่น คู่สมรส ญาติ พี่น้อง 
และเพ่ือนๆ สอดคล้องกับการศึกษาของสมบูรณ์ อินสุพรรณ์ (2551) และวาสนา วิถี (2555) พบว่า การได้รับการ
สนับสนุนจากบุคคลใกล้ชิด ทีมสุขภาพ เป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ คือ บุคคลใกล้ชิดได้
มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ สามารถพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ (Orem, 1991 อ้างในวาสนา วิถี, 2555) ไว้ว่าการได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุน การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ หรือค าแนะน าในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจาก
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บุคคลต่างๆ เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนที่ก่อให้เกิดความผูกพันและการรับรู้ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มี
การเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นซึ่งกันและกันและได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น ค าแนะน า วัตถุสิ่งของ ส าหรับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านที่มีคะแนนน้อยที่สุดคือ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกาย โดยข้อที่มี
คะแนนน้อยที่สุดคือ ท่านออกก าลังกายสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 15-30 นาที สอดคล้องกับการศึกษาของล าพูน ฉวี
รักษ์ (2550) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออกก าลังกายของ อสม. พบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรม
ด้านการออกก าลังกาย เนื่องจากต้องดิ้นรนท างานเลี้ยงชีพ ท าให้ไม่มีเวลาออกก าลังกาย  
 2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน    
ในการปฏิบัติเป็นผู้น าในด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอบางกระทุ่ม 
จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจ าหมู่บ้าน 
ได้แก่ ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง ปัจจัยด้านการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการส่งเสริม
สุขภาพ และปัจจัยเอื้อด้านนโยบาย และกิจกรรมที่เอ้ือต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งทั้ง 3 ด้าน สามารถร่วมกัน
พยากรณ์พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
พิษณุโลก ได้ร้อยละ 25.7% (R2 = 0.514, F = 35.110, p<0.01)  

ส าหรับปัจจัยน าที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ อสม . บางกระทุ่ม ได้แก่ ปัจจัยด้านการรับรู้
ความสามารถของตนเอง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก อสม. มีความม่ันใจว่าตนเองมีความสามารถในการปฏิบัติตนหรือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เลือกกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง เช่น การจัดกิจกรรมเพ่ือผ่อนคลายความเครียด โดยมีทีมสันทนา
การในสมาชิกชมรม อสม. คอยให้ความบันเทิงในการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในงานอบรมต่างๆ การจัดโครงการ
ประกวดอาหารเพ่ือสุขภาพ การจัดการแข่งขันกีฬาในงานวัน อสม.เป็นประจ าทุกปี และการท ากิจกรรมร่วมกันทั้งใน
งานวันส าคัญทางศาสนา ระหว่างผู้น าชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ และ อสม. ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองของ Bandura (1977) โดยมีปัจจัยการรับรู้ความสามารถของตนเองที่จะปฏิบัติหรือเปลี่ยนแปลงในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ อสม. มีความมั่นใจว่าตนมีความสามารถที่จะเลือกปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับการศึกษาของ นวพรรณ จิณแพทย์ (2551) พบว่า การรับรู้
ความสามารถแห่งตน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และการศึกษาของธวัช 
วิเชียรประภา และคณะ ได้ศึกษาได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน จังหวัดจันทบุรี พบว่า การรับรู้ความสามารถแห่งตนสามารถท านายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

ปัจจัยเอ้ือ ได้แก่ ปัจจัยด้านการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ และปัจจัยเอ้ือด้าน
นโยบาย ซึ่งในเขตอ าเภอบางกระทุ่มจะมีหน่วยงานต่างๆ เช่น อบต . เทศบาล หรือนักการเมือง คอยสนับสนุน
อุปกรณ์ สถานที่ส าหรับออกก าลังกาย การมีชมรมน าเต้นอารบิก ชมรมปั่นจักรยาน ช่วยเอ้ืออ านวยให้ในการจะท า
กิจกรรมต่างๆ อสม. คอยให้ความรู้ในเรื่องการรับประทานอาหาร โมเดลสาธิตอาหารหลัก 5 หมู่ โดยสอดคล้องกับ
การศึกษาของมนัสศรี ไพบูลย์ศิริ (2545) พบว่า การมีแหล่งบริการสุขภาพ และการมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพ          
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เขตเมือง จังหวัดปทุมธานี 
สอดคล้องกับการศึกษาของสมบูรณ์ อินสุพรรณ์ (2551) พบว่า การมีสถานที่ อุปกณ์ มีบริการในเรื่องบริโภค
อาหาร ออกก าลังกาย จัดการความเครียด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
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ประจ าหมู่บ้าน ในอ าเภออัมพวา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวาสนา วิถี  (2555) ได้ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า นโยบายการออกก าลังกาย ส่งเสริม
การบริโภคที่ถูกหลัก และการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ ส าหรับการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ อธิบายได้ว่าสิ่งต่างๆ หรือ
สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่เอ้ือให้เกิดการแสดงพฤติกรรมสุขภาพ (Green & Kreuter, 2005) เมื่อมีทรัพยากรอย่าง
เพียงพอในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพจึงมีส่วนสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เช่น การมีสถานบริการ
สุขภาพ สถานที่ออกก าลังกาย และอุปกรณ์กีฬา โดยสอดคล้องกับการศึกษาของนาฎอนงค์ ฉลวยศรี และคณะ 
พบว่า ปัจจัยเอ้ือด้านสถานที่เวลามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนโพนเขวา 
อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของล าพูน ฉวีรักษ์ (2550) พบว่า อุปกรณ์การออกก าลัง
กาย เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการออกก าลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน สามารถอธิบายได้ว่าปัจจัยที่
สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพ มีแบบจ าลองที่พบว่า PRECEDE-PROCEED Model (Green & Kreuter, 
2005) พฤติกรรมของบุคคลมีอิทธิพลจากหลายปัจจัย ไม่ควรน าปัจจัยเดียวมาพิจารณา ส าหรับปัจจัยการรับรู้
สนับสนุนว่าความเชื่อในความสามารถของตนเองมีความส าคัญต่อการสร้างแรงจูงใจ อดทนต่อความยากล าบาก 
หรือการตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอย่างไร (Pajares, 2002) รวมทั้งการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติ
พฤติกรรม ซึ่งถ้าบุคคลมีความเชื่อ มีความม่ันใจว่าตนสามารถเลือกกระท าพฤติกรรมที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ  
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. เสนอผลการวิจัยนี้ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงคณะผู้บริหารที่ดูแลงานภาคประชาชนของอ าเภอ         
เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการเป็นผู้น าด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพแก่
ประชาชน ให้สามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ จัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมการรับรับรู้ความสามารถของตนโดยพัฒนามา
จากแนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ของอาสาสมัครสาธารณสุข เช่น การฝึกพัฒนาทักษะ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมให้ส าเร็จตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งมีการกระตุ้นเตือนสนับสนุนให้
ความช่วยเหลือ เพ่ือสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 2. บุคลากรทีมสุขภาพ ให้ความส าคัญในเรื่องการจัดหาแหล่งสนับสนุนสถานบริการสุขภาพ สถานที่ออก
ก าลังกายในชุมชน และอุปกรณ์ออกก าลังกายชนิดต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่ บ้าน 
ประชาชนในชุมชนมีสถานที่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นศูนย์กลาง
ในการเชิญชวนให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
การพัฒนา สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือดูแลสุขภาพของคนในชุมชุนต่อไป 
 3. บุคลากรทีมสุขภาพ ตระหนักถึงความส าคัญของนโยบายในการดูแลสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 
วางแผนเพื่อพัฒนาสุขภาพ ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเข้ามามีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนสุขภาพ 
เพราะอาสาสมัครสาธารณสุขใกล้ชิดประชาชนสามารถเป็นแบบอย่างพฤติกรรรมสุขภาพที่เหมาะสมแก่ประชาชนได้ 
เช่น ชมรมปั่นจักรยาน ชมรมเต้นแอโรบิค ชมรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และกิจกรรมตามนโยบายของท่าน
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นายกรัฐมนตรีคือการให้อาสาสมัครสาธารณสุขออกก าลังกายทุกวันพุธ เพ่ือเป็นการส่งเสริมกระตุ้นเตือนให้
อาสาสมัครสาธารณสุขมีแบบอย่างพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพที่ดีตลอดไป 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ผลการศึกษานี้น าไปออกแบบพัฒนาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพในด้านการรับรู้ความสามารถของตนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข และ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านใน
ต่างพ้ืนที่ เพิ่มปัจจัยความเชี่ยวชาญงาน เขตที่อยู่อาศัย ระยะห่างของหลังคาเรือนรับผิดชอบ จ านวนหลังคาเรือนที่
รับผิดชอบ เนื่องจากในแต่ละพ้ืนที่อสม.แต่ละคนรับผิดชอบปัจจัยต่างๆ เหล่านี้แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 1  ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวท านายในรูปของคะแนนดิบ B ค่าคงที่ a ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวท านายในรูปคะแนน
มาตรฐาน Beta ค่า  t ในการทดสอบสัมประสิทธิ์ของตัวท านาย ค่าสัมประสิทธิ์การท านาย R2 ค่าทดสอบ F ของตัวท านาย 
 

ตัวแปรพยากรณ์ B Beta,     R2 
(Constant) 11.878  7.586  
การรับรูค้วามสามารถของตนเอง (X11)  .277 .336 6.069 .452 
การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ(X13) .156 .159 2.591 .500 
นโยบาย กิจกรรมที่เอื้อต่อพฤติกรรมส่งเสรมิสุขภาพ (X12) .165 .149 2.396 .514 
Constant (a) = 11.878,  R square = .264  Adjusted R2= .257,  F = 35.110**                                      
* p < .05,   **p < .01 
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ท้องถิ่นไทยกับการท่องเทีย่วภายใต้พลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 
The rural lifestyle and Tourism with the dynamics transformation  

of society, Thailand. 
   

พรพิมล  อรุณสิริรตัน์1 
Pornpimol  Arunsirirut 

 

บทคัดย่อ 
สังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาด้วยปัจจัยแวดล้อมหลายประการอาทิเช่น ระบบ

การศึกษา ระบบเศรษฐกิจ การสื่อสารคมนาคมที่ไร้พรมแดน น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปของคนในทุกๆสังคม ทั้ง
รูปแบบการด าเนินชีวิต ระบบครอบครัว แนวคิดและค่านิยม เช่นเดียวกับสังคมไทยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก
ระบบสังคมเก่า (Transitional Society) หรือสังคมเกษตร (Agricultural) โดยพิจารณาได้จากวิวัฒนาการทาง
สังคม เศรษฐกิจ และสภาพภูมิศาสตร์ สู่ระบบสังคมใหม่ (Modern Society) หรือสังคมอุตสาหกรรม (Industrial)  
สู่สังคมเมืองมากยิ่งขึ้นจากปัจจัยต่างๆที่ส่งผลให้ชุมชนหรือท้องถิ่นดั้งเดิมมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเป็น
พลวัตทางสังคมตามกระแสโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสของการท่องเที่ยวนับตั้งแต่พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา
ที่ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ วิถีชุมชนจึงกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง และแพร่หลาย
อย่างมาก ภาพชนบทและวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกท าให้เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวจากรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวชุมชน สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีชุมชนชนบทเป็นส าคัญ  
อันน ามาซึ่งรายได้และความเจริญทางวัตถุสู่สังคมชนบทไทยให้กลายเป็นสังคมเมืองเพ่ือรองรับการนักท่องเที่ยว
มากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน 
 ถึงกระนั้นจากกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว มักพบว่าวิถีของความเป็น
ชนบทไทยจากการประกอบอาชีพด้วยการกสิกรรมมักถูกแทนที่ด้วยการปรับตัวเป็นชุมชนท่องเที่ยวอย่างเต็ม
รูปแบบ เลี้ยงชีพโดยรายได้จากการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวไม่ส่งผลให้เกิดความยั่งยืน เมื่อเทียบกับชุมชนที่
เปิดรับการท่องเที่ยวเข้ามาในฐานะของเครื่องมือที่ช่วยในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจของชุมชนนอกจากการท า
การเกษตรทีเ่ป็นอาชีพหลักเพียงอย่างเดียว และใช้ประโยชน์เพื่อเป็นเครื่องมือในการรื้อฟ้ืนและสืบทอดคติชน หรือ
วิถีชีวิตบางอย่างที่เลือนหายไปให้ฟื้นคืนกลับขึ้นมาอีกครั้ง สร้างความเข้าใจอันดีให้กับสังคมเมืองและสังคมชนบทสู่
การท่องเทีย่วอย่างยั่งยืนภายใต้เงื่อนไขการถ่วงดุลระหว่างการคงคุณค่ากับการเพิ่มมูลค่าของวิถีชีวิตชนบท 
 
ค าส าคัญ: 1. ท้องถิ่น  2. การท่องเที่ยวยั่งยืน 3. สังคมไทย 
 
 
                                                             
1 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์  วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 

บทความวิชาการ 
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Abstract  
Thailand society would have changed over time by several factors such as the 

educational system, economy, communications, transportation boundless. Bring change to the 
people in every society. The patterns of family life concepts and values. as well as social of 
Thailand changes by Transitional Society or Agricultural Society to Modern Society as a result 
the rural lifestyle changed. But now, Communities had to get interested again. It brings revenue 
to the social and material progress of rural Thailand into the city to accommodate more tourists 
today. 

Tourism is a tool to revive the inheritance and folklore. Or certain lifestyle that dissolved 
a resurgence back up again. Creating a better understanding of the urban and rural society 
towards sustainable tourism under the terms of the balance between the value of the added 
value of the rural lifestyle. 

 
Keywords: 1. Rural 2. Sustainable Tourism 3. Thailand society 
 
ความหมายของชุมชน 
 ชุมชนตามความหมายของสังคมวิทยา แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ชุมชนชนบท (Rural) และชุมชน
เมือง (Urban) หากแปลตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554, ราชบัณฑิตยสถาน) ได้ให้
ความหมายของค าว่า ชนบทและเมืองไว้ดังนี้ 

1. ชุมชนชนบท หมายถึง บ้านนอก เขตแดนที่พ้นจากเมืองหลวงออกไป 
2. ชุมชนเมือง หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเมือง, อาณาเขตที่จัดเป็นย่านการค้า การท าธุรกิจ 
นอกจากนี้แล้วความแตกต่างกันอย่างชัดเจนของทั้งสองชุมชนซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญๆ (อมร รักษาสัตย์และ ขัตติยา กรรณสูต, 2515) กล่าวได้ว่าเป็นการปรับปรุงมาตรฐานความ
เป็นอยู่ของจากกระบวนการพัฒนาต่างๆผสมผสานการพัฒนาทางด้านสังคม (Social) เศรษฐกิจ (Economic) 
การเมือง การปกครอง (Political) เข้าด้วยกัน (ยุวัฒน์  วุฒิเมธี, 2529)   

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2535) กล่าวถึง สภาพความเป็นอยู่ของชนบทไทยมีลักษณะกระจัด
กระจายกันอยู่ตามไร่นาซึ่งเป็นที่ท ามาหากินของแต่ละบ้าน ด้วยสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน มักจะอยู่อาศัย
ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมและพึงพิงธรรมชาติ (ทัศนา พฤติการณ์กิจ, 2558) ครอบครัวชนบทเป็นหน่วยเศรษฐกิจ คือมี
ลักษณะแบ่งงานกันท า เป็นครอบครัวขยาย ชาวชนบทมีความสนใจร่วมกัน อาทิเช่น พิธีกรรม การนับถือศาสนา 
เป็นสังคมที่มีความหนาแน่นต่ า ชุมชนชนบทแต่ละแห่งจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางเชื้อชาติ ประเพณี ยึด
มั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี มีภูมิหลังทางวัฒนธรรม หรืออาจจะมีความเกี่ยวพันกันทางสายเลือด ติดต่อคุ้นเคย
เห็นหน้ากันโดยตรง (Face to face) (ไพฑูรย์ เครือแก้ว, 2506)  
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ด้วยเหตุนี้ชุมชนชนบทจึงมีความสามัคคี รักหมู่คณะมากกว่าในเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรอยู่
รวมกันเป็นจ านวนมาก  เป็นศูนย์กลางของความเจริญ ประชาชนมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย มีลักษณะของ
ความเป็นปัจเจกชนสูงกว่า กล่าวคือการปฏิสัมพันธ์กันที่เกิดขึ้นเป็นไปตามสถานภาพและบทบาท มีลักษณะเป็น
ครอบครัวเดี่ยว มีปฏิสัมพันธ์กันของคนในสังคมที่น้อยกว่า และมีโครงสร้างทางสังคมที่สลับซับซ้อนโดยใช้การ
ควบคุมทางสังคมใช้กฎหมายเป็นหลัก 
จากสังคมเกษตรสู่สังคมเมือง 
 รากทางสังคมของประเทศไทยนับเป็นสังคมกสิกรรม จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อาทิเช่น ค าเรียก
ประมุขหรือผู้ปกครองสูงสุดของประเทศว่า พระมหากษัตริย์ นั้นก็มีรากศัพท์มาจากภาษาภาษาสันสกฤตว่า เกษต
ตะ หรือ เกษตร อันหมายถึง ผู้ที่มีที่ดินมาก (ปิยะวรรณ ปานโต, ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง,  2553)  จาก
รูปแบบประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับการเกษตรอาทิเช่น   พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ, ประเพณีบุญ
บั้งไฟ, การแห่นางแมว แม้กระทั่งประเพณีสงกรานต์อันเป็นประเพณีปีใหม่ของชาวไทยและของชาวอุษาคเนย์
โดยทั่วไปที่รับเอามาจากคติพราหมณ์ถูกเข้ากับประเพณีหลังการเก็บเกี่ยวเป็นการท าบุญและเฉลิมฉลอง เป็นต้น  
ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เอ้ือประโยชน์ต่อการเพาะปลูก  เกิดการก่อร่างสร้างตัวของชุมชนชนบทที่เกี่ยวพันกับ
การเกษตรที่เป็นส่วนมากในสังคมไทยและเป็นฐานที่ส าคัญในการด ารงอยู่ของขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นไทยดั้งเดิม จึงกล่าวได้ว่าสังคมไทยนั้นแต่เดิมเป็นสังคมเกษตรอย่างแท้จริ ง มีลักษณะค่านิยมแนวคิด วิถี
การด าเนินชีวิตแบบสังคมเกษตร 
 ซึ่งต่อมาการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยแวดล้อมหลายประการในสังคมโลกส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบ
เศรษฐกิจ แนวคิดค่านิยม การด ารงชีวิต เทคโนโลยี ของคนในสังคมไทยหรือจากการเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลวัตทาง
สังคมหรือกระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนจากจากระบบสังคมเก่า (Transitional Society) หรือสังคม
เกษตร(Agricultural) สู่ระบบสังคมใหม่ (Modern Society) หรือสังคมอุตสาหกรรม (Industrial) ประการที่
ส าคัญคือระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชุมชนชนบทสู่ชุมชนเมือง เมื่อการท า
การเกษตรไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ ด้วยลักษณะของสังคมชนบทที่มีระบบครอบครัวเป็นแบบครอบครัวขยาย 
ก่อให้เกิดปัญหาในด้านรายได้ที่ไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดการโยกย้ายแรงงานหลังฤดูกาล
เพาะปลูกเข้าสู่สังคมเมืองเพ่ือหารายได้ หรือด้วยลักษณะของความเจริญของเมืองที่มีการขยายอาณาเขตออกไป  
การเพ่ิมจ านวนประชากร ชุมชนชนบทจึงต้องมีการปรับตัว เปิดรับความเจริญทางวัตถุและลักษณะของการ
ประกอบอาชีพที่นอกเหนือจากเดิม จ าต้องมีการศกึษาที่สูงขึ้นเพ่ือประกอบอาชีพ เกิดระบบสาธารณูปโภคที่เข้าถึง
ได้มากขึ้นทั้งนี้ล้วนเกิดขึ้นจากการพัฒนาของชุมชนเมืองที่เข้าถึงหรือที่เรียกว่าการพัฒนาชนกระแสหลัก ชาว
ชนบทขายที่นาท ากินแล้วเปลี่ยนอาชีพ เกิดการโยกย้ายแรงงาน ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของความหนาแน่นของ
จ านวนประชากรในเขตเมืองมากยิ่งขึ้น เกิดสภาวะปัญหาทางสังคมจากการเขียวในสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ถูกลืมเลือนไป  ส่งผลต่อค่านิยมและวัฒนธรรมที่ให้ความนิยมในวัตถุมาเป็นเครื่องก าหนดฐานะของบุคคลในสังคม 
วัฒนธรรมทางจิตใจถูกลดคุณค่าลง 
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เมื่อ “การท่องเที่ยว” การเป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนา 
 เมื่อระบบเศรษฐกิจแบบเก่าถูกแทนที่ด้วยระบบใหม่ ก่อให้เกิดค่านิยมต่อวัตถุท่ีให้ความส าคัญนิยมชมชอบ
กับความเจริญทางวัตถุมากกว่าความเจริญทางจิตใจ สภาพสังคมโดยรวมมีความเสื่อมโทรมลงจากปัญหา
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ เพราะคุณค่าของมนุษย์ถูกตัดสินด้วยเงินตราและสถานะทาง
สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งอีกครั้งจากการประสบปัญหาอย่างยิ่งในเขตเมืองเพราะการล่มสลายของ
ธุรกิจมากมาย ก่อให้เกิดปัญหาคนว่างงาน ค่าครองชีพสูง แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้รับการหยิบยกขึ้นมาทบทวนและปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  ส่งเสริม
ให้เกิดการกลับคืนสู่ท้องถิ่นหรือชุมชน การพ่ึงพาตนเองบนพื้นฐานของการเกษตรอย่างพอเพียงและเลี้ยงชีพได้จาก
การน ามาบรรจุลงในแผนพัฒนาและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 เป็นต้นมา  ซึ่งกล่าวได้ว่าวิถีชนบทหรือภาคการเกษตร
ถูกมองว่าสามารถรองรับปัญหาคนตกงานจากภาคเมืองได้เป็นอย่างดี (ทับทิม ทับทิม, 2554) 

โดยเฉพาะคนในชนบทนั้นนับว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ กระแสท้องถิ่นนิยม วิถีชีวิตชุมชนจึงกลับมา
ได้รับความนิยมอีกครั้ง ภาครัฐฉายภาพของชีวิตชนบทถูกมองว่าเป็นธรรมชาติ มีความสวยงาม และมีความเงียบ
สงบ หลีกเลี่ยงจากความวุ่นวายแทนที่ภาพของชนบทที่มีความแตกต่างกับเมืองอย่างชัดเจน ดูล้าหลัง และปุาเถื่อน 
นับตั้งแต่ช่วงปลายรัชกาลที่ 7 เป็นต้นมาที่ประเทศไทยประสบกับปัญหาคอมมิวนิสต์และผู้ต่อต้านแนวคิดของรัฐที่
หลบหนีเข้าปุาสู่ชนบทอันห่างไกล   
 ประการหนึ่งที่เป็นปัจจัยส าคัญในการแก้ไขปัญหาคือ การท่องเที่ยว ที่มักถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับวิกฤติการณ์เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2540 การท่องเที่ยวภายใต้
แคมเปญ Amazing Thailand อีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกตกต่ าในปีพ.ศ. 2526 และนับว่า
ประสบความส าเร็จอย่างยิ่งในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว เพราะเมื่อสิ้นสุด
แคมเปญในปี 2542 พบว่า มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาถึง 8.58 ล้านคน สร้างรายได้ให้ประเทศ 
253,000 ล้านบาท (TCDC, 2557) ซึ่งการท่องเที่ยวยังคงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการน ารายได้เข้าสู่ชุมชนชนบท
จากกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่างๆ, การผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว, รวมไปถึงมี
บทบาทในการรื้อฟ้ืนประเพณี วัฒนธรรมที่ถูกลืมเลือนไปแล้วให้กลับมาอีกครั้งเพ่ือสื่อถึงความเป็นอัตลักษณ์ที่มี
คุณค่า ความเป็นท้องถิ่นอย่างแท้จริง ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจของคนในชุมชนท้องถิ่น ลดปัญหาในเรื่องของการ
เคลื่อนย้ายแรงงานด้วยการสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ที่ตกต่ าจากระบบเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปของชาวชนบท  

ในปัจจุบันจะเห็นว่าการท่องเที่ยวดูเหมือนจะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ ปัญหาทาง
สังคม การโยกย้ายแรงงานที่ดีประการหนึ่ง เมื่อการท่องเที่ยวคือการเดินทางเพ่ือไปเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่
แตกต่างจากภูมิล าเนาของตนเอง การท่องเที่ยวจึงมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้เกิดแนวคิดท้องถิ่นนิยมและเป็น
กระแสความนิยมของชาวเมืองที่นิยมเดินทางเข้ามาเพ่ือหาประสบการณ์ เรียนรู้ เข้าใจความแตกต่างเหล่านั้นมาก
ขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงแนวคิด ค่านิยมที่ยอมรับในความแตกต่าง ตามหารากทางวัฒนธรรม จากการท่องเที่ย ว
เชิงวัฒนธรรม สู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน จนปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวถูกเพ่ิมเติม
ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ ให้มีความยั่งยืนที่เรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดของ
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ระบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาประเทศนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที ่9 เป็นต้นมา   
การท่องเที่ยวเปรียบดั่งเหรียญสองด้าน 
 การท่องเที่ยวเปรียบดังเหรียญสองด้านที่มีทั้งด้านที่ดีและไม่ดี กล่าวคือเมื่อวิถีแบบชนบทถูกสร้างให้เป็น
สินค้าทางการท่องเที่ยวเพ่ือขายแก่นักท่องเที่ยว อาทิเช่น เรียนรู้วิถีชีวิตแบบวิถีชนบท คติชนของท้องถิ่น  
ประเพณีและขนบธรรมเนียมท้องถิ่น ถูกท าให้กลายสินค้าที่น าเสนอให้กับนักท่องเที่ยว ท าให้เกิดการเปลี่ยน
แนวคิดจากวิถีชีวิต เป็นการผลิตซ้ าทางวัฒนธรรมเพ่ือขายให้ตรงกับจริตของนักท่องเที่ยวที่เป็นชนชั้นกลางจาก
สังคมเมือง อาทิเช่น การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลาดโบราณ ที่ถูกท าให้ตรงกับจริต  
รสนิยมของนักท่องเที่ยวด้วยการใส่เสื้อพ้ืนเมือง อนุรักษ์บ้านเรือนไม้เก่าๆ ประดิษฐ์สินค้าที่ระลึกและอาหารต่างๆ
ให้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนชนบทเพ่ือขายไม่ว่าจะเป็น สมุนไพร ผักปลอดสารพิษ อาหารคาวหวาน ที่มีค าห้อยท้าย
ว่าโบราณ เพ่ือให้มีคุณค่ามากกว่าของที่มาจากการผลิตในปริมาณมากด้วยเครื่องจักรในระบบอุตสาหกรรม            
การดัดแปลงวัฒนธรรม หรือคติชนท้องถิ่นบางอย่างขึ้นมาใหม่เพ่ือจัดแสดงให้แก่นักท่องเที่ยว หรือเพ่ือให้ขายได้ 
โดยไม่ได้ค านึงถึงคุณค่าท่ีแท้จริง มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมหรือเม็ดเงินที่ได้จากการต้อนรับนักท่องเที่ยวเพียงอย่าง
นั้นท าให้ความเป็นท้องถิ่น หรือชนบทนั้นเลือนหายไปและถูกแทนที่ระบบเมืองอีกครั้งจากระบบแนวคิดผลิต เพ่ือ
ขาย อาทิเช่น ตลาดโบราณหลายๆแห่ง อาทิเช่น ตลาดสามชุก, ตลาดน้ าอัมพวา ที่ผู้ประกอบการนั้นไม่ใช่คน
ดั้งเดิมในพ้ืนที่จริงๆ แต่เป็นนายทุนที่มีทุนเข้าไปซื้อต่อบ้านเรือนเก่าๆเหล่านั้น และท าการขายสินค้าที่ผลิตซ้ าทาง
วัฒนธรรมเหล่านั้นแทนคนดั้งเดิมในสังคมกลายเป็นเพียงตัวประกอบในแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้าง บ้านเรือนที่ผิดแปลกไปจากเดิมเพ่ือรองรับต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ส่งผล
ต่อวิถีชีวิตของคนดั้งเดิมในท้องถิ่นชนบทมีความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไปเดิม ระบบนิเวศน์เสียหายจากการท่องเที่ยวเป็น
ปัจจัยส าคัญ 
 แนวคิดการท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้ถูกเรียกใหม่ ไฉไลกว่าเดิมว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Tourism) โดยมีความหมายว่า เป็นการท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและ
เอกลักษณ์ โดยนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เพ่ือสร้างประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรม และมีโอกาสได้ใช้ชีวิต
ร่วมกันกับเจ้าของสถานที่ และเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและ
เอกลักษณ์ของสถานที่ไม่ใช่กิจกรรมที่เน้นรายได้ของชุมชน แต่เป็นกิจกรรมที่เน้นคุณค่าของชุมชน" (องค์การ
บริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน; DASTA, 2556) เห็นได้อย่างชัดเจนถึงความมุ่งหวังใน
การให้การท่องเที่ยวนั้นเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนโดยเน้นชุมชนเป็นส าคัญมาก
กว่าเดิมเพ่ือก่อใหเ้กิดความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมด้วย 
 จากบทความเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ “หมู่บ้านวัฒนธรรม” จากคติชนบนเวทีการท่องเที่ยวที่บ้านหนอง
ขาว (ปรมินท์ จารุวร, 2558) บ้านหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเอง พบว่าชุมชนมีการรวมกลุ่มการท่องเที่ยวกัน และก าหนดนโยบายการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยมีหลักการเบื้องต้นอันเป็นวิธีคิดหลักร่วมกัน เพ่ือให้เป็นที่รู้จักในการเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อย่างแท้จริง นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากวิถี ชีวิตชนบทอย่างแท้จริง
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เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ชีวิต ถ่ายทอดเรื่องราวและคติชนท้องถิ่นผ่านการร้องเล่นละครเพลงท้องถิ่น โดยชาวบ้าน
เป็นผู้ขับร้องและร่วมการจัดการแสดงถ่ายทอดวิถีและวัฒนธรรมการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตแบบท้องถิ่น
อย่างแท้จริงสู่สายตาของนักท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้เสริม การละเล่น ยาสมุนไพรพ้ืนบ้าน ตลอดจนการขายงาน
หัตถกรรมท้องถิ่น ความพยายามไม่ปรุงแต่งส าเนียงที่เป็นเอกลักษณ์แบบชาวไทรโยคที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น   

มุ่งน าเสนอคติชนท้องถิ่นหรือวิถีชีวิตที่มีอยู่จริงและอยู่ในวิถีชีวิต ในรูปลักษณ์ใหม่ที่สอดคล้องกับสมัยนิยม
มากขึ้น แต่ด้วยบริบทของสังคมโลกาภิวัตน์และการท่องเที่ยวยังคงก่อให้เกิดความต้องการสินค้าทางวัฒนธรรม
และความเป็นของแท้ดังเดิมในวิถีชนบทมากขึ้น อย่างในกรณีของบ้านหนองขาวนั้นการท่องเที่ยวเป็นแรงกระตุ้น
ให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากวิถีปกติจากการทอผ้าด้วยกี่กระตุกในวันว่างจากการท านา มาเป็นการทอผ้า
ด้วยกี่กระตุกเป็นอาชีพเพ่ือผลิตสินค้าของที่ระลึกให้เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยวมากขึ้น จนใน
ปัจจุบันนี้การทอผ้าแบบกี่มือนั้นลดน้อยลงไปมากแล้วเหลือเพียงแต่การสาธิตให้แก่นักท่องเที่ยวดู เป็นต้น              
ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมทุนนิยมที่มีการพัฒนาแนวทางหรือรูปแบบการผลิตเพ่ือขายมาก
ขึ้นด้วย 
เชื่อมโยงสังคมชนบท – สังคมเมือง จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

จากการศึกษากรณีการท่องเที่ยวของบ้านหนองขาวสามารถที่จะสรุปได้ว่า  การท่องเที่ยวเป็ นเครื่องมือ
หนึ่งในการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สร้างรายได้นอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลักของชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ อีก
ทั้งการสร้างความยอมรับในวิถีชีวิตชนบท ก่อให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่ และสร้างความมั่นคงสู่ชุมชน
ผ่านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นวิถีชนบทของแท้ที่สามารถ “ขาย”ได้ ผ่าน
กระบวนการของความร่วมมือกันของชุมชนอย่างเข้มแข็งแต่เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดเพ่ือการอนุรักษ์ และถ่ายทอดวิถีความเป็นชนบท และวัฒนธรรมท้องถิ่น มุ่งเน้นที่จะสร้างองค์ความรู้สู่
บุคคลภายนอก กล่าวคือเรียนรู้ในการคงคุณค่าของสิ่งที่ท้องถิ่นมีอยู่ หรืออัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของตนเองไว้  
ในขณะเดียวกันที่ชุมชนท้องถิ่นนั้นๆต้องเรียนรู้ที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิมของวิถีชนบทตนเองให้มีความโดดเด่น เป็น
เอกลักษณ์ให้เกิดการตอบสนองและสร้างความต้องการบริโภค เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชน
ชั้นกลางจากสังคมเมืองได้อย่างพอเหมาะพอควร จึงจะส่งผลให้การท่องเที่ยวนั้นกลายเป็นเครื่องมือหนึ่งช่วยให้
ชุมชนชนบทคงอยู่ได้ทั้งในมิติสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ตลอดจนลดปัญหาการโยกย้ายแรงงาน ปัญหาการว่างงาน 
ฯลฯ และนักท่องเที่ยวเองในฐานะของชนชั้นกลางจากสังคมเมืองเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจและก่อให้เกิดการ
ปรับตัวมากขึ้น    

กล่าวคือชุมชนชนบทยังคงได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนในขณะที่สังคมเมืองเองก็มีโอกาสที่ได้ เรียนรู้และ
สัมผัสกับวิถีของชนบทอย่างแท้จริง อันก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาชุมชน
ชนบทอย่างแท้จริง รวมไปถึงกรพัฒนาความเจริญทางด้านจิตใจและวัตถุอย่างยั่งยืนของประเทศชาติในล าดับต่อไป 
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ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 

 
 ดร.ศศิรดา  แพงไทย1 ดร.สมใจ  มณีวงษ์2 

Dr.Sasirada Pangthai Dr.Somjai Maneewong 
 

บทคัดย่อ  
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์วรรณกรรมและแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยวิเคราะห์
เนื้อหา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน าเสนอตามล าดับ คือ ความเป็นมา ความส าคัญ ความหมาย และ
ลักษณะส าคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มี 5 ด้าน ดังนี้ 1) การมีวิสัยทัศน์ ความเชื่อ ค่านิยมร่วม (Vision 
Beliefs & Values) 2) ทีมร่วมรับผิดชอบ (Collaborative  Responsible Teamwork) 3) ความมีภาวะผู้น าร่วม 
(Shared Leadership) 4) การสืบเสาะเพ่ือสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective Professional Inquiry)  5) ชุมชน
กัลยาณมิตร (Caring community) และกลยุทธ์การบริหารจัดการและการใช้ PLC อย่างยั่งยืนได้แก่ 1) เริ่มต้น
ด้วยขั้นตอนง่ายๆ (Take a baby steps) 2) การวางแผนด้วยความร่วมมือ (Plan Cooperatively) 3) การก าหนด
ความคาดหวังในระดับสูง (Set high expectations) 4) เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ (Start small)  5) ศึกษาและใช้
ข้อมูล (Study and use the data) 6) วางแผนเพ่ือความส าเร็จ (Plan for success) 7) น าสู่สาธารณะ (Go 
public) 8) ฝึกฝนร่างกายและหล่อเลี้ยงสมอง (Exercise the body & nourish the brain) 
 

ค าส าคัญ  : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ, กลยุทธ์การบริหารสู่ความยั่งยืน 
 
Abstract 
            This article is intended to analyze literature and concepts of the professional learning 
community by analyzing the content. Relevant articles and research and presented in 
chronological order. The importance and meaning of the learning community with the following 
elements: 5 1) Vision Beliefs & Values 2) Collaborative Responsible Teamwork 3) Shared 
Leadership 4) Reflective Professional Inquiry 5) Caring community And management strategies to 
promote the learning communities in schools to achieve sustainability 1) Take a baby steps   2) 
Plan Cooperatively 3) Set high expectations 4) Start small 5) Study and use the data 6) Plan for 
success 7) Go public  8) Exercise the body & nourish the brain 
 
Keywords : Professional Learning Community, Sustainability Strategies  
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บทน า 
 การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน เป็นความท้าทายของนักการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษา ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานที่ก าหนดนโยบาย หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาล้วนแต่ตระหนักใน
สภาพปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับปัญหาหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ รวมทั้งระบบการผลิตไม่ตอบโจทย์ในสังคมปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ผลการทดสอบระดับชาติหรือ
แม้กระทั่งผลการทดสอบระดับนานาชาติ เด็กไทยยังคงมีผลสัมฤทธิ์โดยภาพรวมไม่เป็นที่น่าพอใจ ดังนั้นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาจึงต้องพยายามหาแนวทาง หรือวิธีการที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ซึ่งบุคคลที่ถูกมองเป็นอันแรกคือครู และหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบหลักคือโรงเรียน มีค ากล่าว
ที่ว่า ถ้าครูเก่งเด็กเก่ง ถ้าโรงเรียนมีคุณภาพ นักเรียนก็จะมีคุณภาพ ซึ่งเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554  มาตรา 22 ได้กล่าวว่าผู้เรียนทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครูทุกคนมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งลักษณะการท างานแนวใหม่ ในบทบาทใหม่ของครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการ
เรียนรู้ ณ ปัจจุบัน คือ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)  
 
ความหมายของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) นักการศึกษาได้อธิบาย
ลักษณะของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไว้ว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นการร่วมมือร่วมพลังของครูในการทา
งานเพ่ือสะท้อนผลการปฏิบัติ และการตรวจสอบหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานของ
ครูผู้สอนและผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือช่วยให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภายในชั้นเรียน (McLaughlin and Talbert . 2006) และ DuFour (2007) ซึ่งถือได้ว่าเป็นบิดาของชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพได้กล่าวไว้ว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไม่ใช่โปรแกรมหรือหลักสูตร แต่เป็นแนวทางการ
ด าเนินการที่ช่วยให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนทุกระดับ ครูผู้สอนรวมทั้งบุคลากรในโรงเรียนจะต้อง
มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นมากกว่าให้ความสาคัญกับการสอน นอกจากนั้นยังต้องให้ความสาคัญกับการร่วมมือ
รวมพลัง การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพ่ือมุ่งไปสู่ความสาเร็จภายใต้เปูาหมายเดียวกัน โดยอาศัยการพ่ึงพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน Stoll and Louis (2007) และ Padwad and Dixit (2008) ได้ให้ความหมายไว้ว่าชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพคือ กลุ่มครูที่มาร่วมกันท างานและวางเปูาหมายร่วมกันเพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียน สนับสนุนซึ่งกันและ
กัน รวมทั้งมีการสะท้อนการทางานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพ่ือมุ่งเน้นและส่งเสริมพัฒนาการและการเจริญเติบโตทาง
วิชาชีพเกิดพัฒนาการของบุคคลและเกิดความเป็นมืออาชีพขึ้น และนักการศึกษาของประเทศได้กล่าวไว้ว่าชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติ (CoP) ของครู ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงจากหน้างาน หรือ bottom up อาจกล่าวได้ว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพก็คือ ชุมชนการปฏิบัติของ
ครูนั่นเอง ส่วนกิจกรรมที่ไม่จัดเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ โครงการที่มีลักษณะแคบ ตื้นและใช้ระยะเวลา
สั้น เป็นสิ่งที่ฝุายบริหารก าหนดให้ท าหรือเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการในลักษณะซื้อบริการที่ปรึกษา รวมทั้งการ
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ประชุมประจ าเดือนหรือประจ าภาคของโรงเรียน ซึ่งอาจเป็นการรวมตัวกันของครูกลุ่มหนึ่งในโรงเรียน หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ในลักษณะเช่นนี้ (วิจารณ์ พาณิช, 2555) ส่วน DuFour (2007)  ได้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรม จากโรงเรียนแบบเดิมไปสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไว้ในบทความเรื่องบทบาทของชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพต่อความก้าวหน้าของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยสามารถสรุปรายละเอียดของวัฒนธรรมการ
ท างานที่จะก่อให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพลักษณะวัฒนธรรมแบบที่จะก่อให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
คือ นักวิชาชีพต้องเจาะประเด็นที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโดยรวมมากกว่าเป็นรายบุคคล รวมทั้งครูต้อง
สร้างวัฒนธรรมการร่วมมือท างาน และระบบที่ส่งเสริมประสิทธิผลและความเท่าเทียม ซึ่งวัฒนธรรมในลักษณะนี้
จะต่างจากวัฒนธรรมการท างานแบบเดิมที่ให้ความเป็นอิสระในการท างานของครูมากกว่ามุ่งเน้นด้านการพัฒนา
หลักสูตร หรือมีการประเมินด้วยเกณฑ์เดียวกันหรือให้ความช่วยเหลือนักเรียนโดยเท่าเทียมกัน  
 จากแนวคิดดังกล่าวผู้เขียนจึงสรุปได้ว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหมายถึง กระบวนการร่วมพลังของครู
ในการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้ อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพ
โดยการร่วมคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมปฏิบัติ โดยมีเปูาหมายเดียวกัน ส่งเสริมสนับสนุน ซึ่งกันและกันจนเกิดเป็น
วัฒนธรรมใหม่ในการท างานของกลุ่มและองค์กร น าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความเป็นมืออาชีพ 
  
คุณลักษณะส าคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 คุณลักษณะส าคัญของ PLC  นอกจากจะต้องประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลหรือการรวมตัวกัน
ของสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแล้วยังประกอบด้วยคุณลักษณะส าคัญโดยมีการนักการศึกษา นักวิจัยและ
นักวิชาการ (Hord.Roussin & Sommers. 2010, Annenberg Institute for School Reform. 2013, Richard 
DuFour. 2007 วิจารณ์ พานิช. 2554, วรลักษณ์ ชูเกิด. และเอกรินทร์ สังข์ทอง. 2557) สรุปได้ 5 ประการ ดังนี้ 
           1) การมีวิสัยทัศน์ ความเชื่อ ค่านิยมร่วม  (Vision Beliefs &Values) สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพต้องมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานส าคัญเนื่องจากการมีพันธกิจที่ชัดเจน
ร่วมกันจะเป็นพ้ืนฐานที่สาคัญสาหรับการพัฒนาเป็นชุมชนการเรียนรู้หรือ Learning Community ในโรงเรียน 
ดังนั้นครูผู้สอนที่เป็นสมาชิกใน PLC จึงต้องมีบรรทัดฐานค่านิยม และความเชื่อเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
วิสัยทัศน์ร่วมมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ 1) มองภาพความส าเร็จร่วมกัน  2) การก าหนดเปูาหมายร่วม  3) การ
สร้างนิยมและภารกิจร่วม  
            2) ทีมร่วมรับผิดชอบ (Collective responsible Teamwork) ทีมร่วมแรงร่วมใจ ร่วมรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นการพัฒนามาจากกลุ่มที่ท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ลักษณะการท างานร่วมกันแบบ
มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เปูาหมาย และพันธกิจร่วมกัน จนเกิดเจตจ านงในการท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เพ่ือใ ห้
บรรลุผลที่การเรียนรู้ของผู้เรียน การเรียนรู้ของทีม และการเรียนรู้ของครู บนพ้ืนฐานงานที่มีลักษณะต้องมีการคิด
ร่วมกัน วางแผนร่วมกัน ความเข้าใจร่วมกัน และละวางตัวตนให้มากที่สุด จนเห็นและรู้ความสามารถของแต่ละคน
ร่วมกันเห็นและรับรู้ถึงความรู้สึกร่วมกันในการท างาน จนเกิดประสบการณ์หรือความสามารถในการท างาน และ
พลังในการร่วมเรียนรู้ ร่วมพัฒนา บนพ้ืนฐานของพันธะร่วมกันที่เน้นความสมัครใจและการสื่อสารที่มีคุณภาพบน
พ้ืนฐาน การรับฟัง และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การรวมตัวที่เหนียวแน่นจากภายใน นั้นคือการเป็น
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กัลยาณมิตรท าให้เกิดทีมใน PLC อยู่ร่วมกันด้วยความสัมพันธ์ที่ต่างช่วยเหลือเกื้อกูล มีบรรยากาศที่มีความสุข           
ไม่โดดเดี่ยว   

3) ภาวะผู้น าร่วม (Shared Leadership) ภาวะผู้น าร่วมใน PLC มีนัยส าคัญของการผู้น าร่วม 2 
ลักษณะส าคัญ คือ ภาวะผู้น าผู้สร้างให้เกิดการน าร่วม และภาวะผู้น าร่วมกันให้เป็น PLC ที่ขับเคลื่อนด้วยการน า
ร่วมกัน รายละเอียดดังนี้ 1) ภาวะผู้น าผู้สร้างให้เกิดการน าร่วมเป็นผู้น าที่สามารถท าให้สมาชิกใน PLC เกิดการ
เรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงทั้ง ตนเองและวิชาชีพ จนสมาชิกเกิดภาวะผู้น าในตนเองและเป็นผู้น าร่วมขับเคลื่อน 
PLC ได้โดยมี ผลมาจากการเสริมพลังอ านาจจากผู้น าทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะการเป็นผู้น าที่เริ่มจาก
ตนเองก่อนด้วยการลงมือท างานอย่างตระหนักรู้ และใส่ใจให้ความส าคัญกับผู้ร่วมงานทุกๆ คน จนเป็นแบบที่มี
พลังเหนี่ยวน าให้ ผู้ร่วมงานมีแรงบันดาลใจและมีความสุขกับการท างานด้วยกัน อย่างวิสัยทัศน์ร่วม รวมถึงการน า
แบบไม่น าโดยท าหน้าที่ผู้สนับสนุน และเปิดโอกาสให้สมาชิกเติบโตด้วยการสร้างความเป็นผู้น าร่วมผู้น าที่จะ
สามารถสร้างให้เกิดการน าร่วม ควรมีคุณลักษณะส าคัญ คือ มีความสามารถในการ ลงมือท างานร่วมกัน การเข้าไป
อยู่ในความรู้สึกของผู้อื่นได้ การตระหนักรู้ในตนเอง ความเมตตากรุณา การคอยดูแลช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน การโค้ช
ผู้ร่วมงานได้ การสร้างมโนทัศน์ การมีวิสัยทัศน์การมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทต่อการเติบโตของผู้อ่ืน 2) ภาวะผู้น า
ร่วมกัน เป็นผู้น าร่วมกันของสมาชิก PLCด้วยการกระจายอ านาจ เพ่ิมพลังอ านาจ ซึ่งกันและกันให้สมาชิกมีภาวะ
ผู้น าเพ่ิมข้ึน จนเกิดเป็น “ผู้น าร่วมของครู” ในการขับเคลื่อน PLC มุ่งการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยยึดหลักแนวทางบริหารจัดการร่วมการสนับสนุน การกระจายอ านาจ การสร้างแรงบันดาลใจของครูโดย
ครูเป็นผู้ลงมือกระท า หรือ ครูท าหน้าที่เป็น “ประธาน” เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ ไม่ใช่ 
“กรรม” หรือ ผู้ถูกกระท า และผู้ถูกให้กระท า ซึ่งผู้น าร่วมจะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อมีบรรยากาศส่งเสริมให้ครูสามารถ
แสดงออกด้วยความเต็มใจ อิสระปราศจากอ านาจครอบง าที่ขาดความเคารพในวิชาชีพ แต่ยึดถือปฏิบัติร่วมกันใน 
PLC นั่นคือ “อ านาจทางวิชาชีพ” เป็นอ านาจเชิงคุณธรรมที่มีข้อปฏิบัติที่มาจากเกณฑ์และมาตรฐานที่เห็นพ้อง
ตรงกัน หรือก าหนดร่วมกัน เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางร่วมกันของผู้ประกอบวิชาชีพครูทั้งหลายใน PLC  

4. การสืบเสาะเพื่อสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective Professional  inquiry) การพูด คุยสนทนา
กันระหว่างสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างครูผู้สอนผู้เชี่ยวชาญ นักการศึกษาและผู้บริหาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอนและการจัดการเรียนรู้เพ่ือสะท้อนผลการปฏิบัติรวมทั้งร่วมกันเสนอแนะแนวทางการ
ปฏิบัติที่ช่วยให้การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดได้ดีขึ้นซึ่งการสะท้อนผลและการชี้แนะการปฏิบัติจะเป็นเครื่องมือหรือ
กลไกในการทบทวนประเด็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะก่อให้เกิดผลทางบวกต่อการเรียนการสอนและคุณภาพการจัด
การศึกษาในโรงเรียน หรือช่วยพัฒนา การจัดการเรียนรู้และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นครูได้
พัฒนาวิชาชีพสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
           5) ชุมชนกัลยาณมิตร (Caring Community) กลุ่มคนที่อยู่ร่วมโดยมีวิถีและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชน มีคุณลักษณะคือ มุ่งเน้นความเป็นชุมชนแห่งความสุขสุขทั้งการท างานและการอยู่ร่วมกันที่มีลักษณะ
วัฒนธรรมแบบ“วัฒนธรรมแบบเปิดเผย” ที่ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของตนเป็นวิถีแห่งอิสรภาพ 
และเป็นพ้ืนที่ให้ความรู้สึกปลอดภัย หรือปลอดการใช้อ านาจกดดัน บนพ้ืนฐานความไว้วางใจเคารพซึ่งกันและกัน 
มีจริยธรรมแห่งความเอ้ืออาทรเป็นพลังเชิงคุณธรรม คุณงามความดีที่สมาชิกร่วมกันท างานแบบอุทิศตนเพ่ือ
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วิชาชีพ โดยมีเจตคติเชิงบวกต่อการศึกษาและผู้เรียน เป็นกลุ่มที่มีวิทยสัมพันธ์ต่อกัน เป็นกลุ่มที่เหนียวแน่นจาก
ภายใน ใช้ความเป็นกัลยาณมิตรเชิงวิชาการต่อกัน ท าให้ลดความโดดเดี่ยวระหว่างปฏิบัติงานสอนของครู เชื่อมโยง
ปฏิสัมพันธ์กันทั้งในเชิงวิชาชีพและชีวิต มีความศรัทธาร่วมเป็นชุมชนที่ยึดหลักวินัยเชิงบวก เชื่อมโยงการพัฒนา 
PLC ไปกับวิถีชีวิตตนเองและวิถีชีวิตชุมชนอันเป็นพ้ืนฐานส าคัญของสังคมฐานการพ่ึงพาตนเอง มีบรรยากาศของ
วัฒนธรรมแบบเปิดเผยทุกคนมีเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นของตน เป็นวิถีแห่งอิสรภาพ ยึดความสามารถและ
สร้างพ้ืนที่ปลอดการใช้อ านาจกดดัน และสามารถขยายกรอบให้กว้างขวางออกไปจนถึงเครือข่ายที่สัมพันธ์กับ
ชุมชนต่อไป 
 กล่าวโดยสรุปทั้ง 5 องค์ประกอบของ PLC จะท าให้ความเป็นโรงเรียนมีความหมายและความส าคัญต่อ
การพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง ซึ่งหัวใจของ PLC ด้วยกลยุทธ์การสร้างความร่วมมือที่ยึดเหนี่ยวกันด้วยวิสัยทัศน์ 
ค่านิยมร่วม การสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง สร้างความเป็นผู้น า มีความเป็นกัลยาณมิตรแสดงให้เห็นถึงการรวมพลัง
ของครู นักบริหาร นักการศึกษาที่ทุกฝุายได้ท างานร่วมกันภายใต้ความร่วมมือร่วมใจพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ
จนเกิดการเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมเก่าสู่วัฒนธรรมการท างานใหม่ที่มีความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง 
 
แนวทางในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

จากการศึกษากระบวนการท างานของครูที่เป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพพบว่ามีแนวทางที่
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ภายในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ดังนี้ (Hord, Roussin &Sommers, 2010 อ้าง
ถึงใน เรวณี ชัยเชาวรัตน์. 2556) 

1. ครูและสมาชิกในกลุ่มร่วมกันระบุเปูาหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ 

2. ครูผู้สอนและสมาชิกในกลุ่มร่วมกันการสะท้อนผลการปฏิบัติการสอนการจัดการเรียนรู้และสิ่งที่มี
ผลกระทบกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. ครูผู้สอนและสมาชิกในกลุ่มร่วมกันพิจารณาและตัดสินใจเลือกแนวทางที่ควรจัดให้กับผู้เรียน เพ่ือช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด โดยพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่การจัดการเรียนรู้แต่ละครั้งนั้น จะพบว่านักเรียนมี
ความต้องการที่หลากหลายแตกต่างกันไปครูผู้สอนจึงไม่สามารถจัดการเรียนรู้แบบเฉพาะเจาะจงหรือใช้แนวทางใน
การจัดการเรียนรู้ที่เหมือนกันทุกครั้งได้ ดังนั้นในการเตรียมการสอนหรือวางแผนการสอนแต่ละครั้ง ครูผู้สอนที่
เป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพควรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นต่อไปนี้ 

 - ระบุขอบเขตความรู้ที่ส าคัญที่นักเรียนควรได้เรียนรู้และพิจารณาเลือกจากสิ่งที่ส าคัญที่สุด 
 - ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาและสัมพันธ์กับความต้องการของผู้เรียน ระยะ

นี้เป็นระยะท่ีต้องอาศัยการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการเลือกใช้และพัฒนาเทคนิค วิธีการสอน แนวทางรวมทั้งรูปแบบ
การสอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยสมาชิกในชุมชนร่วมวางแผน 

- ยอมรับเทคนิค วิธีการสอน แนวทางรวมทั้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือสิ่งที่
ครูผู้สอนเกิดการเรียนรู้จากการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
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- ตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะและน าไปปรับใช้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียนและของ
ครูผู้สอนที่เป็นสมาชิกใน PLC อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาแนวทางจัดการเรียนรู้ของตนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- วางแผนการท างานร่วมกันเพ่ือทดลองใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ร่วมกันพัฒนาขึ้นร่วมสะท้อนผล
การสอนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือค้นพบสิ่งใหม่และค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ จากการปฏิบัติงาน 

- พิจารณาใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งโดยอาจให้ผู้สอนท่านอ่ืนน าแผน
ดังกล่าวไปใช้เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

- ปรับปรุงและแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ จนได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
บริบทมากที่สุด 

  แนวทางดังกล่าวบางประเด็นมีการทับซ้อนกัน และเป็นวงจรปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมการ
ท างาน จึงสรุปเป็นวงจรการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้ดังแผนภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        แผนภาพที่ 1 วงจรการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
                                            (เรวณี ชัยเชาวรัตน์. 2556) 
 
กลยุทธ์การบริหารจัดการและการใช้ PLC อย่างย่ังยืน 

กลยุทธ์การบริหารเพ่ือส่งเสริมการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาให้เกิดความยั่งยืนนั้นมี
ความส าคัญอย่างยิ่งเพราะหากสถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาโดยการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแล้วเกิด
เป็นวัฒนธรรมใหม่ในการท างานของครูที่ส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพหรือความเป็นครูมืออาชีพ ซึ่งมีกลยุทธ์การ
บริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืนดังต่อไปนี้ 
  1. เริ่มต้นด้วยขั้นตอนง่ายๆ (Take a baby steps) โดยเริ่มต้นจากการก าหนดเปูาหมาย อภิปราย 
สะท้อนผล แลกเปลี่ยนกับคนอ่ืนๆ เพ่ือก าหนดว่า จะด าเนินการอย่างไร โดยพิจารณาและสะท้อนผลในประเ ด็น
ต่อไปนี้ 
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    1) หลักการอะไรที่จะสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
    2) เราจะเริ่มต้นความรู้ใหม่อย่างไร 
    3) การออกแบบอะไรที่พวกเราควรใช้ในการตรวจสอบหลักฐานของการเรียนรู้ที่ส าคัญ 

          2. การวางแผนด้วยความร่วมมือ (Plan Cooperatively) สมาชิกของกลุ่มก าหนดสาร สนเทศที่ต้องใช้ใน
การด าเนินการ 
          3. การก าหนดความคาดหวังในระดับสูง (Set high expectations) และวิเคราะห์การสอนสืบเสาะหา
วิธีการที่จะท าให้ประสบผลส าเร็จสูงสุด 
              1) ทดสอบข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการสอนหลังจากได้มีการจัดเตรียมต้นแบบที่เป็นการวางแผนระยะ
ยาว (Long-term) 
              2) จัดให้มีช่วงเวลาของการชี้แนะ โดยเน้นการน าไปใช้ในชั้นเรียน 
              3) ให้เวลาส าหรับครูที่มีความยุ่งยากในการสังเกตการณ์ปฏิบัติในชั้นเรียนของครูที่สร้างบรรยากาศใน
การเรียนรู้อย่างประสบผลส าเร็จ 
              4) เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ (Start small) เริ่มต้นจากการใช้กลุ่มเล็กๆ ก่อน แล้วค่อยปรับขยายขึ้นเรื่อย ๆ 
ตามความต้องการ 

5. ศึกษาและใช้ข้อมูล (Study and use the data) ตรวจสอบผลการน าไปใช้และการสะท้อนผลเพ่ือ
น ามาก าหนดว่า แผนไหน ควรใช้ต่อไป/แผนไหนควรปรับปรุงหรือยกเลิก 

6. วางแผนเพ่ือความส าเร็จ (Plan for success) เรียนรู้จากอดีต ปรับปรุงหรือปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ส าเร็จ 
และท าต่อไป ความส าเร็จในอนาคต หรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กับเจตคติและพฤติกรรมของครูผู้สอน 

7. น าสู่สาธารณะ (Go public) แผนไหนที่ส าเร็จก็จะมีการเชิญชวนให้คนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมยกย่องและ
แลกเปลี่ยนความส าเร็จร่วมกัน 

8. ฝึกฝนร่างกายและหล่อเลี้ยงสมอง  (Exercise the body & nourish the brain) จัดกิจกรรมที่ได้มี
การเคลื่อนไหวและ เตรียมครูที่ท างานส าเร็จของแต่ละกลุ่มโดยมีการจัดอาหาร เครื่องดื่มท่ีมีประโยชน์ 

เนื่องจากเปูาหมายหลักของ PLC คือ การเรียนรู้ของสมาชิกที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ดังนั้นในการร่วมมือ
รวมพลัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกในชุมชนเพ่ือให้เกิด PLC นั้น Hord, Roussin andSommers (2012) ระบุ
ว่าการร่วมมือรวมพลังและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจะต้องอาศัยความหวัง 
หรือ HOPE ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 

H: Honesty and Humanity คือ มีความซื่อสัตย์และมีมนุษยธรรม หมายความว่าครูผู้สอนซึ่งเป็นสมาชิก
ในชุมชนจะต้องซื่อสัตย์กับข้อมูลที่มีอยู่จริงทั้งในแง่ของผลการเรียนของผู้เรียน ความรู้และทักษะที่ตนมีอยู่ รวมทั้ง
กล้าที่จะขอความช่วยเหลือและเรียนรู้จากผู้อ่ืนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากกว่าเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้ดียิ่งขึ้น 

O: Option and Openness คือ การมีทางเลือกและมีความจริงใจ เปิดเผย หมายความว่าในการจัดการ
เรียนรู้แต่ละครั้งมีวิธีการหรือแนวทางหลากหลายวิธี  ครูผู้สอนต้องเลือกวิธีการหรือแนวทางที่ดีที่สุด และเปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้สมาชิกได้รับทราบร่วมกัน 
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P: Patience and Persistence คือ มีความอดทน ความเพียรพยายาม หมายความว่าครูผู้สอนต้อง
อดทนและเพียรพยามเพ่ือหาแนวทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดแม้ว่าความอดทนอาจไม่ใช่
บรรทัดฐานของสังคมในปัจจุบัน แต่ความอดทนและเพียรพยายามในการค้นหาคาตอบที่ดีที่สุดเป็นสิ่งจ าเป็นในการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

E: Efficacy and Enthusiasm คือ ความมีประสิทธิภาพ และความกระตือรือร้น หมายความว่าครูผู้สอน
ซึ่งเป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพต้องเชื่อมั่นว่าประสิทธิภาพของครูผู้สอนส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน และต้องกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเช่นกัน 
 
สรุป 
  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจะเปลี่ยนบรรยากาศของ “โรงเรียน” ช่วยให้สมาชิกอันได้แก่ครู ผู้สอน 
ผู้บริหาร นักการศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ นักเรียนหรือแม้กระทั่งผู้ปกครองมีความรู้ สึกร่วมกันเป็น
เจ้าของโรงเรียนหรือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก 
และเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ครู ผู้สอนรวมทั้งสมาชิกทุกคนในชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพจึงต้องร่วมกันคิดหาวิธีการใหม่ๆ ในการจัด การเรียนรู้แล้วน าผลที่เกิดขึ้นมาปรึกษาหารือ หรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยทุกคนมีความเชื่อมั่นในตนเองและเชื่อมั่นซึ่งกันและกันว่า จะสามารถบรรลุเปูาหมาย
ที่ตั้งไว้ได้และสมาชิกทุกคนจะเกิดการพัฒนาเนื่องจากคุณลักษณะส าคัญที่ช่วยให้เกิดเป็นชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพนั้น ครูผู้สอนรวมทั้งสมาชิกในชุมชนจะต้องมีวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมกัน รวมทั้งร่วมกันรับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน โดยกระบวนการที่สมาชิกทุกคนต้องด าเนินการคือการสืบสอบเพ่ือสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ ซึ่ง
กระบวนการทุกอย่างต้องอาศัยการร่วมมือรวมพลังกัน และจ า เป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้านการจัดล าดับ
โครงสร้างและความสัมพันธ์ของบุคลากรในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันสามารถสังเกต
และสืบสอบเพ่ือสะท้อนผลเชิงวิชาชีพได้ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือส าหรับให้ครู
รวมตัวกันเป็นชุมชน (community) และก่อให้เกิดการเปลี่ยน แปลงในระดับ“ปฏิรูป” การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนรวมทั้งพัฒนาวิชาชีพครู 
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